Dragi şi stimaţi colaboratori,
Cu dosebită consideraţie vă rugăm să respectaţi exigenţele Revistei în legătură
cu trimiterea materialelor domniilor voastre către redacţia revistei „NOMEN ARTIS“:
I. Pentru a fi publicat în revista „Nomen Artis – Dincolo de tăcere“,
materialul va fi cules şi corectat de către autor (în word şi semnat, pe fiecare pagină), apoi va fi trimis la redacţie în formă electronică pe adr.:
nomenartis@gmail.com
II. ATENŢIE!!!- Textul va fi verificat stilistic şi gramatical de autor care poartă, în exclusivitate, şi răspunderea integrală pentru materiale publicate.
1.Textul literar va fi scris numai în microsoft word, cu font Times New
Roman – 12, cu folosirea diacriticelor OBLIGATORIU, în caz contrar textul va fi
RESPINS!!!
Se va adaăga şi foto profil a autorului !
a. Nu se admit niciun fel de artificii ornamentale sau aranjări cu efecte
sau semne speciale de text!
2. Noii colaboratori vor trimite, obligatoriu, un CV de aprox. ¼ de pag. însoţit
de o fotografie (format JPG, cu rezoluţie de minim 220 pixeli.) de preferinţă ataşată la
e-mail, precum şi o adresă poştală, şi un nr. de telefon. Datele biografice vor cuprinde
data şi locul naşterii, domiciliul, studii şi, mai ales, activitatea literară desfăşurată
(datele dvs.vor rămâne strict în baza de date a redacţiei).
PS. Vă rugăm să NU trimiteţi CV-uri mai lungi de 1 pagina, format A 5 !!!!
3. Materialele nu se vor pagina şi nu vor fi aşezate pe coloane, aceste
operaţii aparţinând designer-ului revistei, care va prelucra toate materialulele !
ATENŢIONARE!
1. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor!
2. Materialele care nu sunt trimise conform regulamentului nu se
returnează şi nici nu vor prima pentru publicare!
3. Textele care nu corespund cerinţelor vor fi din start respinse !
©Pentru Ediţia tipărită, în format A 4 (color) se va face solicitare prin email la Editura AmandaEdit, Bucureşti - E-mail:nixi58@gmail.com – prin care se
vor specifica toate datele de contact ! – şi una către redacţia revistei!!!!

Orice altă tipografie sau editură care va prelua materialul fără acordul Editurii
AmandaEdit sau al directorului revistei
vor intra sub jurisdicţia legii !
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Revista „NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE” îşi propune să contribuie la promovarea talentelor literare, la crearea unui climat de cultură autentică şi responsabilă, în
concordanţă cu valorile universale şi cu tradiţiile progresiste, în contextul globalizării şi
integrării spirituale universale şi, mai ales, la crearea unor condiţii favorabile unei societăţi nobile şi elevate, pentru că numai o societate nobilă poate genera o artă de înaltă
elevaţie spirituală. Sperăm ca această revistă să contribuie un pic la ţelul propus!
***
În parteneriat cultural cu Editura Amanda Edit Bucureşti şi Fundaţia Culturală EstVest.

Publicaţie lunară, independentă - fondată la Bucureşti, în anul 2011
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Citatele lunii februarie:
„Dumnezeul meu, dacă aș avea o bucățică de viață... n-aș lăsa să treacă nici o zi fără să le spun
oamenilor pe care îi iubesc, că îi iubesc. Aș convinge pe fiecare femeie sau bărbat spunându-le
că sunt favoriții mei și aș trăi îndrăgostit de dragoste."

Gabriel Garcia Marquez

„Ciudat lucru şi acesta: să te mândreşti cu ceea ce ţi-ai putut cumpăra din banii pe care nu i-ai
muncit!"

Nicolae Iorga

„Acel ce-şi părăseşte ţara pentru una mai înaintată samănă cu omul care şi-ar alege altă mamă
printre femeile mai chipoase."

Nicolae Iorga

„Când oamenii n-au mai avut curajul să creadă în viaţa de jos, când n-au mai avut candoarea să
creadă în viaţa de sus, au început să creadă în viaţa ca-n filme… Pentru o bună parte a lumii,
filmul a fost într-adevăr o uzină care producea vise, conserve de vise. La început, vise sepia. Pe
urmă, vise tehnicolore, iar spre dimineaţă, înainte de ora trezirii – coşmaruri…

Ecaterina Oproiu în „Un idol pentru fiecare”
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crările sale se află în colecţii particulare din ţară şi
din străinătate: Italia, Germania, Franţa, Spania,
Belgia, Olanda, Suedia, Liban, SUA, Canada, Turcia,
Australia, Singapore, Austria, România. Pentru că
frumuseţea peisajelor sale, a naturilor statice cu
flori, a portretelor, toate la un loc, sunt zugrăvite
sub amprenta cuţitului de paletă sau a tuşei impresioniste, în care sălăşluie neîntrerupt miracolul frumuseţii vieţii. Artistul Ion Hultoană, smulge pasaje
din realitatea noastră imediată, făcându-ne atenţi
spre frumuseţea indiscutabilă a frumuseţii creatoare, generând în iubitorul de artă inerenţa stării
de contemplaţie, atât de necesară în procesul celui
ce aspiră la desluşirea misterului a tot ceea ce ne
înconjoară.

Pictorul Ion Hultoană alături de operele sale

„Dacă ar fi să facem o prezentare rezumativă, despre Ion Hultoană1 am spune cam aşa: „născut pe meleaguri moldovene, lângă Tecuci, primeşte
primele învăţături în comuna natală Ţepu. Apoi pleacă spre alte zări pentru a-şi face cursurile învăţământului mediu şi superior. În final ajunge la o profesie pragmatică şi aşa se face că începe o carieră
militară care durează 30 de ani. Pasiunea pentru
artă o dobândeşte încă de mic, dar punctul forte îl
constituie pregătirea, paralel cu activitatea militară, ce o face la şcoala de artă, clasa prof. N. Iorga,
şi cei aproape peste 30 de ani de activitate artistică exprimată prin cele peste 150 de expoziţii personale şi tot atâtea saloane şi expoziţii colective.
Şi la toate acestea trebuie adăugat că multe din luBătrânul vânător
1

Ion Hultoană –n. 27 februarie, 1939, în Ţepu – Galaţi; absolvent al
Şcolii Militare de Radiolocaţie Braşov şi al Facultăţii de Electronică,
Universitatea Politehnică Bucureşti; absolvent al Şcolii de Artă
Bucureşti la clasa pofesorului Nicolae Iorga. Cei peste 50 de ani de activitate artistică s-au concretizat prin cele peste 3000 de lucrări create, peste 150 de expoziţii personale (în ţară şi străinătate) şi peste
200 participări la expoziţii de grup, Saloane Naţionale şi Saloane Internaţionale de artă. Este laureat al mai multor concursuri naţionale şi
internaţionale de pictură. Vezi şi Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol VI şi VII. Pentru întreaga sa activitate artistică şi pentru
contribuţia avută la dezvoltarea artei româneşti i s-au conferit numeroase diplome de excelenţă, medalii şi plachete.

Pictura lui Ion Hultoană nu este greoaie. Ea
ademeneşte printr-un soi de încântare, printr-o seducţie generată de toate elementele naturale, adunate cu grijă în toate pasajele sale picturale, ce ne
invită armonios spre starea de regăsire de sine, în
«zona sublimă a necuvintelor», aşa cum spunea Nichita Stănescu. Drumul de ţară, presărat cu un soi
de pace cosmică, în care sălbăticiunea peisajului ne
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conferă puritatea zonei rurale, şi dincolo de care
transpare glasul naturii îngemănată parcă cu muzica
cerurilor, în care doarme cu nepăsare sau freamătă, frumuseţea naturaleţii însăşi, sunt tot atâtea
pretexte artistice, pe firul cărora se ţes imagini
splendide.

Casa părintească

Mal stâncos

Pictura lui Ion Hultoană oferă doar încântare, dincolo de care se află, indiscutabil, seducţia
spre contemplaţie.“
Autor necunoscut - Forumul gălăţenilor -

Meteora

„Rari sunt pictorii care pot aborda cu atâta
aplomb şi lipsă de prejudecăţi un număr de cvasiinfinit de teme plastice, de la pictura de şevalet, la
plain-air, de la peisaj, la compoziţie şi de la stilul
tradiţionalist la simbolistica abstractă, cum o face,
de mai bine de 5 decenii, «maestrul» pentru apropiaţi, Ion Hultoană. Veteran al mişcării plastice
pentru amatori, într-un fel chiar precursor al noilor
structuri organizatorice ale breslei artiştilor plastici, Ion Hultoană a fost, în toţi aceşti ani, concomitent, competitor şi arbitru într-un îndelung maraton artistic, practicat adesea solitar.
Mereu spontan, surprinzător, fără a da nicio clipă semne de epuizare artistică, Ion Hultoană
respinge cu tărie moda înclinării la diplome şi palmarese prelucrate în laborator. S-ar putea spune
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chiar, cunoscându-i evoluţia şi performanţele, că, în
materie de artă, Ion Hultoană este un adevărat
om-spectacol, specie rară în plastica noastră, un
risipitor şi un generos creator de genuri şi motive
inedite. Ofiţer de profesie, inginer după studii, Ion
Hultoană este şi absolvent de Şcoală de artă, instituţie pe care o consideră şi azi drept singura în măsură să ofere aspirantului la condiţia de artist instrumentele de lucru obligatorii. În rest, doar munca şi tenacitatea l-au împins pe Ion Hultoană să
producă mai mult decât o comunitate plastică la un
loc.

convingă, să atragă pe eventualul cumpărător, prin
teme, compoziţie şi execuţie. Un tablou gata de
vânzare e un produs complex, meşteşugăresc şi divin. Adesea tabloul este cel care îşi caută şi îşi selectează cumpărătorul, de aceea, în materie de
artă, competiţia e dură şi nemiloasă.
Ion Hultoană a căpătat, în lungi ani de practică, ştiinţa sublimă şi rară de a-şi impune, cu eleganţă şi fermitate, nu doar tablourile, dar şi ideile.
Este omul care a pictat mult, e poate chiar cel mai
productiv artist al generaţiei sale – dovadă sunt
cele peste 3.000 de pânze cu care se mândreşte pe
merit – dar care a şi vândut suficient ca să se poată numi un artist cu cotă de piaţă.
Fie că sunt peisaje, picturi de gen sau compoziţii, tablourile lui Ion Hultoană au ritm, culoare
şi proporţie. Ele plac, încântă, atrag, şi, mai rar la
noi, se vând. Un tablou semnat Ion Hultoană este,
aşadar, o investiţie pentru orice cămin în care este
prezent.

Nicuţa

Cu o justificată lipsă de modestie, Ion Hultoană se consideră un artist plastic profesionist,
calitate afişată cu mândrie în deceniile de practică
la şevalet. Prezenţă activă, practic inepuizabilă, la
toate manifestările breslei, mai ales ale U.A.P., instituţie cu care s-a şi identificat în ultimii ani, Ion
Hultoană afişează permanent un zâmbet optimist,
cuceritor şi maliţios de om care ştie ce face şi ce
spune într-o profesie în care mulţi susţin că se pricep, dar capotează la primul contact cu publicul.
Asta pentru că pictura, poate mai mult decât celelalte ramuri ale artelor plastice, îl trădează pe cel
care spune, dar uită să şi facă. Pictura trebuie să

Eva

Genul în care Ion Hultoană excelează îl reprezintă însă compoziţiile cu femei. Pe plajă, în grădini sau în apartament, femeia este în pictura sa o
prezenţă nu doar decorativă, cât, mai ales, spirituală. Atras de coloritul senzual al pielii, al părului sau
al ochilor, pictorul selectează şi accentuează, prin
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detalii de vestimentaţie, o anume simbolistică emoţională. Reprezentate fie nud, fie drapate într-un
decor scenic, femeile sunt pentru Ion Hultoană adevăratele piese de rezistenţă.

Bărci în portul Mangalia

Tristeţea tinereţii

Cea de-a doua temă frecventă în arta sa
este marea. Marinarul reprimat din firea sa pictează marea ca pe un spectacol al naturii, redând
voluptuos albastrul intens, jocul alb al talazurilor,
puse în evidenţă într-un decor minimal.

Peisaj marin în Corfu

Bărci la malul mării

Toamna la Moeciu
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Toamna în Deltă
Fie că o pictează după natură, ori în atelier
după fotografii, marea este emblema plastică de
care Ion Hultoană nu se poate desprinde. De altfel,
puţine sunt temele care nu îi reuşesc.
Mulţi apreciază portretele, alţii peisajele
ori florile. Adevărul e că Ion Hultoană pictează
„cum vrea el”, la nevoie chiar stângaci, didactic, în
funcţie de context. Această putere de dedublare
plastică, acest cameleonism artistic inepuizabil
face din Hultoană un artist inimitabil. Este pictorul
care, la 77 de ani – La mulţi ani, maestre ! – continuă să picteze. Şi n-ar fi de mirare să-şi îmbunătăţească chiar propriile recorduri. În tot ce face, însă, Ion Hultoană e un risipitor. Este el însuşi Unic.
Critic de artă Marian Nencescu
„Toamne mirobolante, întinderi de dealuri
molcome care se pierd în zare, liziere de păduri
arămii, vase cu flori strălucitoare, toate într-un tot
de basm românesc, așa cum numai sufletele vibrante la frumos știu să-l depene în culoare. Ion Hultoană iubește puritatea culorii, de aceea așterne
culoare cu cuțitul. Compune lucrări ca niște mici
lieduri, în care linia melodică este atribuită, de obicei, peisajului. Culoare curată, vecină cu alta în acord, dar nu departe de dominanta care dă unitate
lucrării. Singurele „stridențe” sunt centrele de atenție create din contraste calorice, dar și ele domolite de griuri valorice.
Ion Hultoană rămâne un pictor prolific iubit
de publicul obișnuit, consumator de pictură.“
N.N. Câmpulung

Balcic – Castelul Reginei Maria - perspectivă

Balcic – Castelul Reginei Maria

Castelul Huniazilor
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Peisaj cu case de la munte

Peisaj de iarnă

Cavalcada marină

Castelul Peleş
Citadină olandeză
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Drum

Peisaj în podişul Balcic

Peisaj montan cu lac

Flori în iarnă timpurie

Panoramă montană

Peisaj în Deltă

Peisaj de toamnă
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Castelul Bran

Nud

Îndrăgostit veşnic de frumosul pur, de culoare şi de tot ce îi oferă natura pictorul Ion Hultoană rămâne un răsfăţat al culorii sau culorilor care-i permit o joacă permanentă în slujba Frumosului
şi Adevărului redat pe pânză – deşi în cuţit – cu
gingăşia şi naturaleţea primului surâs.
Pictorul Ion Hultoană ne va uimi întotdeauna prin sensibilitatea şi căldura sufletească, pe
care numai talentul său reuşeşte să ni-l transmită
în suflete.

Selecţie şi prezentare,
Viorela Codreanu Tiron

Balcic – Castelul Rreginei Maria
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Dido3, regina Cartaginei pare a fi prima o-

Christopher „Kit“ Marlowe2 a
fost un dramaturg, poet și traducător din epoca
elisabetană. Cel mai însemnat autor de tragedie din
această perioadă înainte de Shakespeare, el este
cunoscut pentru deosebitul său vers alb, pentru
protagoniștii săi care au cucerit publicul, precum și
pentru propria-i moarte.
A fost botezat la biserica St. George,
Canterbury, pe 26 februarie 1564. A fost fiul unui
pantofar prosper din Canterbury, numit John Marlowe și al Katherinei. Marlowe a fost un elev excepțional și la cinsprezece ani a primit o bursă la King’s
School în Canterbury, una dintre cele mai vechi
școli din Marea Britanie; și-a continuat studiile la
Corpus Christy College, Cambridge, cu bursă și a
primit licența în arte în 1584. În 1587, universitatea a ezitat să-i acorde doctoratul, datorită unui
zvon cum că s-ar fi convertit la religia romanocatolică și că intenționa să meargă la școala engleză
din Reims pentru a se pregăti de preoție.
Însă doctoratul i-a fost acordat la timp,
atunci când Consiliul de Stat a intervenit pentru el,
elogiindu-l pentru „comportament loial" și pentru
„bune servicii" în slujba reginei. Natura serviciilor
lui Marlowe nu a fost specificată de Consiliu, dar
scrisoarea lor pentru autoritățile de la Cambridge a
provocat multe speculații și în special aceea că
Marlowe ar fi operat ca agent secret. Nicio dovadă
directă nu susține această teorie, deși, într-o
anumită măsură, Marlowe a servit, în mod evident,
Guvernul.

2

Christopher „Kit“ Marlowe (botezat la 26 februarie 1564 - d. 30
mai 1593).

peră dramatică existentă a lui Marlowe, scrisă probabil la Canterbury cu Thomas Nashe.
Prima piesă a lui Marlowe jucată pe scena
din Londra a fost Tamerlan cel Mare (1587), povestea despre cuceritorul Tamerlan (Timur), care se
ridică de la condiția de păstor umil pentru a purta
război cu regii lumii. A fost una din primele piese
engleze cunoscute, în care s-a folosit versul alb și,
alături de Tragedia spaniolă a lui Thomas Kyd, este
considerată începutul perioadei de maturitate a
teatrului elisabetan. Tamerlan cel Mare a fost un
succes, căruia i-a urmat curând și Tamerlan, Partea

a II-a.

Evreul din Malta, care descrie răzbunarea

barbară a unui evreu maltez față de autoritățile
orașului, redă un prolog transmis de un personaj
reprezentându-l pe Machiavelli. Este, de asemenea,
o piesă complexă datorită faptului că evreul Baraba
este portretizat în mod constant cu simpatie (pe
când creștinii par a fi zugrăviți cu antipatie), iar în
uneltirile sale permanente, Baraba este adesea legat de autorul însuși.
Edward al II-lea este o piesă istorică
engle-ză despre detronarea regelui homosexual
Edward al II-lea de către baronii nemulțumiți și de
către regina Franței.
Masacrul de la Paris este o piesă scurtă,
schițată, portretizând evenimentele din preajma
masacrului din Noaptea Sfântului Bartolomeu, din
1572, un eveniment pe care protestanții englezi îl
invocă adesea ca fiind cel mai negru exemplu de
trădare catolică. De asemenea prezintă un personaj
tăcut, „agentul englez", care se presupune că l-ar fi
întruchipat pe Marlowe însuși și chiar ar fi fost
jucat de acesta. Această piesă (alături de Faust) se
crede că ar fi fost ultima piesă a lui Marlowe și
este privită ca și cea mai periculoasă, fiind vorba
despre monarhi și politicieni în viață (acest lucru
fiind considerat act de trădare în acel timp) și
3

Didona, Dido sau Elisa este o celebră regină din antichitate, rămasă
în istorie ca fondatoare a Cartaginei, dar şi în istoria matematicii
pentru două motive: mai întâi că este prima femeie care avea
cunoştinţe certe de matematică, iar mai apoi pentru că ridicarea
cetăţii Cartaginei i se datorează. Problema este una matematică, a
cărei rezolvare ştiinţifică a fost dată abia în secolul al XVII-lea de către
matematicianul elveţian, Jacques Bernoulli. Legenda Didonei este
impresionantă şi a fost subiect pentru mulţi artişti – de aceea vom
reveni în luna martie cu aceasta!
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adresându-se chiar reginei Elisabeta I, în ultima
scenă.
Tragica istorie a doctorului Faust, bazată
pe Cartea lui Faust germană (Faustbuch), recent
publicată, a fost prima versiune dramatică a legendei lui Faust (povestea omului de știință care are
legături cu diavolul.)
Deși versiuni ale Pactului diavolului se pot
regăsi în secolul IV, Marlowe deviază în mod
semnificativ de la acesta, prin aceea că el creează
un erou incapabil să-și ardă cărțile sau căruia nu-i
poate fi anulat contractul de către un zeu milos la
sfârșitul piesei. Protagonistul lui Marlowe este, în
schimb, sfâșiat de demoni și târât în iad în țipete.
Doctor Faust reprezintă o problemă textuală pentru cercetători, deoarece a fost foarte editată (și
probabil cenzurată) și rescrisă după moartea lui
Marlowe. Există astfel două versiuni ale piesei:
versiunea (in-quatro) din 1604, cunoscută de asemenea ca textul A și versiunea (in-quatro) din 1616
sau textul B. Se crede că textul A este textul cel
mai reprezentativ din opera lui Marlowe și se crede
că a fost scos din hârtiile îmbâcsite, din copiile manuscriselor necorectate și îngrămădite, sugerând
astfel că era neterminat la data asasinării lui Marlowe.
Piesele lui Marlowe aveau un succes enorm,
datorat, în mare parte, și fără îndoială, prezenței
pe scenă a impozantului Edward Alleyn. El era neobișnuit de înalt pentru acea perioadă și rolurile de
arogant ale lui Tamerlan, Faust și Baraba au fost
scrise probabil pentru el. Piesele lui Marlowe erau
baza repertoriului companiei lui Alleyn, The Admiral Men, de-a lungul anilor 1590.
Marlowe a scris de asemenea și poezie, incluzând, după cât se pare, și o epopee minoră, Hero
and Leander (publicată cu o continuare de George
Chapman în 1598), poezia lirică The Passionate
Shepherd to His Love (Pasionatul păstor iubitei lui)
și traduceri din Amoruri (Ovidiu) și prima carte din
Farsalia lui Lucan.
Cele două părți ale piesei Tamerlan au fost
publicate în 1590; toate celelalte piese ale lui Marlowe au fost publicate postum. În 1599 apar traducerile din Ovidiu.
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Legenda Marlowe
La fel ca şi în cazul altor scriitori ai perioadei, cum ar fi Shakespeare, și despre viața lui
Marlowe se știu puține lucruri. Cele mai multe dovezi se regăsesc în registrele legale și în alte documente oficiale care însă nu conțin multă informație
despre el. Acest fapt nu i-a împiedicat însă pe scriitorii de ficțiune și nici pe autentici să speculeze pe
marginea activităților și a caracterului său. Marlowe a fost adesea privit ca spion, scandalagiu, eretic și homosexual, precum și ca „magician", „duelist", „consumator de tabac", „falsificator" și „desfrânat". Dovezile pentru majoritatea acestor acuzații sunt neînsemnate. Datele despre viața lui
Marlowe au fost ornate de mulți scriitori cu povești colorate și adesea fanteziste despre lumea
interlopă elisabetană. Marlowe a fost adesea bănuit
ca fiind spion al stăpânirii. Așa cum s-a menționat
mai sus, în 1587 Consiliul de Stat a ordonat Universității Cambridge să-i acorde doctoratul în arte,
negând zvonurile cum că el ar fi intenționat să
meargă la Colegiul Catolic Englez din Reims, spunând, în schimb, că a fost implicat în „probleme"
(nespecificate) în serviciul reginei. Această informație a fost luată dintr-un document datat 29
iunie, 1587, din Serviciul de Evidența Populației –
Actele Consiliului de Stat. Uneori s-a teoretizat că
Marlowe a fost „Morley", tutorele Arabellei Stuart
în 1589, descris de custodele Arabellei, contesa de
Shrewsbury. Această posibilitate a fost menționată pentru prima dată într-o scrisoare adresată
jurnalului Suplimentul literar al ziarului The Times,
scrisă de E. St. John Broks în 1937; într-o scrisoare către Notes and Queries, John Baker a adăugat că doar Marlowe ar fi putut fi tutorele
Arabellei, datorită absenței oricărui alt „Morley"
cu doctorat în acea perioadă. Unii biografi cred că
acel „Morley" în discuție ar fi putut fi un frate deal muzicianului Thomas Morley. Dacă Marlowe a
fost tutorele Arabellei, acesta ar putea fi un indiciu că el a fost spion, de vreme ce Arabella, nepoata reginei Maria a Scoției și verișoară a lui James
al VI-lea al Scoției (mai târziu James I al Angliei),
era la acea dată o candidată puternică la succesiunea pentru tronul reginei Elisabeta.
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În 1592, Marlowe a fost arestat în orașul
danez Flushing pentru încercarea de a falsifica monede. El a fost trimis la Marele Vistier pentru ca
acesta să se ocupe de el, dar nicio condamnare sau
întemnițare nu par să fi rezultat din aceasta. La
începutul lui mai 1593 au fost lipite câteva manifeste despre amenințarea Londrei de către refugiații protestanți din Franța și Olanda care s-au
stabilit în oraș. Unul dintre acestea Pamfletul Biserica daneză, scris în vers alb, conținea aluzii la câteva din piesele lui Marlowe și a fost semnat „Tamerlan". Pe 11 mai, Consiliul de Stat a ordonat arestarea celui responsabil de acest pamflet. A doua zi,
colegul lui Marlowe, Thomas Kyd, a fost arestat.
Locuința lui Kyd a fost cercetată și s-a găsit un
fragment dintr-un opuscul eretic. Kyd a declarat,
probabil sub tortură, că acesta îi aparținea lui Marlowe. Cu doi ani înainte ei lucraseră împreună pentru un patron aristocrat, probabil Ferdinando Stanley, Lord Strange, și Kyd a declarat că atunci, pe
când împărțeau același atelier, documentul s-a rătăcit printre hârtiile lui. Arestarea lui Marlowe a
fost ordonată pe 18 mai. Marlowe nu era la Londra,
ci stătea la Thomas Walsingham, vărul lui Sir Francis Walsingham, secretar principal al reginei Elisabeta în anii 1580, un om adânc implicat în spionajul de stat. Oricum, el s-a prezentat, așa cum se
cuvenea, în fața Consiliului de Stat pe 20 mai și i sa cerut să facă zilnic prezența în fața Domniilor
lor, până când i se va dicta altfel. Pe 30 mai, Marlowe a fost asasinat.
La vremea aceea circulau diverse versiuni
asupra morții lui Marlowe. Francis Meres spune că
Marlowe a fost înjunghiat mortal de către un servitor de la un bordel, un rival de-al său în iubirile
sale desfrânate, drept pedeapsă pentru epicurismul și ateismul său. În 1917, în Dicționarul Biografiei Naționale, Sir Sidney Lee a scris că Marlowe a
fost ucis într-o luptă cauzată de beție și acest fapt
este și azi adesea luat drept realitate.
Faptele au ieșit la iveală abia în 1925, când
savantul Leslie Hotson a descoperit raportul coronerului asupra morții lui Marlowe la Oficiul de Evidență a Populației. Marlowe și-a petrecut întreaga
zi împreună cu trei bărbați, Ingram Frizer, Nicholas Skeres și Robert Poley într-o casă (nu într-o tavernă așa cum se spune adesea, chiar și în unele
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biografii) în Deptford, casă deținută de văduva
Eleanor Bull. Toți trei erau angajați ai familiei Walsingham. Skeres și Poley au ajutat la prinderea conspiratorilor în complotul Babington. Frizer era un
servitor de-al lui Thomas Walsingham. Martorii au
declarat că Frizer și Marlowe s-au certat asupra
manifestului, schimbând „tot felul de cuvinte răutăcioase". Mai târziu, pe când Frizer stătea la masă
între ceilalți doi, iar Marlowe stătea întins pe canapea, Marlowe a înșfăcat pumnalul lui Frizer și l-a atacat. În lupta ce a urmat, conform raportului coronerului, Marlowe a fost înjunghiat accidental
deasupra ochiului drept, murind pe loc. Instanța a
decis că Frizer a acționat în autoapărare și într-o
lună a fost iertat. Marlowe a fost înmormântat într-un loc nemarcat în curtea bisericii St. Nicholas,
Deptford, pe 1 iunie, 1593.
Moartea lui Marlowe este considerată de
unii asasinat din următoarele motive:
1. cei trei oameni care erau cu el în cameră
când a murit aveau legături atât cu serviciile secrete de stat, cât și cu lumea interlopă londoneză. Frizer și Skeres au fost de asemenea cunoscuți ca
şarlatani şi cămătari, așa cum arată înregistrările
de la curte. Casa lui Bull avea, de asemenea, „legături cu rețeaua de spioni a stăpânirii".
2. povestea cum că ei ar fi avut o ieșire de
o zi la Deptford este considerată neplauzibilă. De
fapt, ei au petrecut întreaga zi zăvorâți împreună,
cufundați adânc în discuții. De asemenea, Robert
Poley aducea corespondența confidențială reginei,
aflată în palatul ei din Nonsuch, Surrey, dar, în loc
să livreze corespondența, și-a petrecut întreaga zi
cu Marlowe și cu ceilalți doi.
3. pare o coincidență prea mare că moartea
lui Marlowe a avut loc la doar câteva zile după ce a
fost arestat pentru erezie.
4. modul în care a fost arestat Marlowe
sugerează cauze mult mai profunde decât ar indica
o simplă acuzație de erezie. El a fost eliberat în
ciuda probelor prima facie. Astfel, pare probabil că
s-a intenționat ca investigația să fie în primul rând
un avertisment pentru politicienii de la „Școala
Nopții” și/sau că a avut legătură cu o luptă puternică chiar în cadrul Consiliului de Stat.
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5. diferitele incidente care conduc la legăturile avute cu Consiliul de Stat, precum și faptul
că patronul său era Thomas Walsingham, văr al
doilea al lui Sir Francis, care era implicat activ în
serviciile secrete.
Din aceste motive, precum și din altele, unii
cred că au fost mai mulți factori care au contribuit
la moartea lui Marlowe decât cei care au ieșit la
iveală la anchetă. Este de asemenea posibil ca el să
nu fi fost ucis deloc și ca moartea lui să fi fost
înscenată. Oricum, pe baza informațiilor existente
nu este posibil să se tragă nicio concluzie definitivă
asupra a ceea ce s-a întâmplat sau de ce. Există
teorii diferite și cu grade de probabilitate diferite.
De vreme ce concluziile trebuie să se bazeze doar
pe documente scrise și de vreme ce este posibil ca
informațiile cruciale despre moartea lui să nu fi
fost niciodată notate în scris, este puțin probabil
să fie vreodată cunoscute circumstanțele complete
ale morții lui.
Marlowe a avut reputația de ateu. Singura
dovadă din zilele noastre vine de la acuzatorul lui
Marlowe din Flushing, un informator numit Richard
Baines. Guvernatorul de Flushing a raportat că cei
doi s-au acuzat reciproc de instigare la fals și de
intenția de a trece de partea catolicilor (considerat de către protestanți ateism). În urma arestării lui Marlowe sub acuzație de ateism în 1593,
Baines a prezentat autorităților pentru cercetare o
scrisoare conținând opinia condamnabilă a unui
anume Christopher Marly asupra religiei și disprețul acestuia față de cuvântul Dumnezeu. El mai
pretindea și că Marlowe avea o slăbiciune pentru
biserica catolică. Alte pasaje sunt mai degrabă
sceptice în ton și argumente: el convinge oamenii să
treacă la ateism, încurajând-i să nu se teamă de
gogorițe și spiriduși. Astfel de afirmații au fost
făcute și de Thomas Kyd după ce a fost încarcerat
și, posibil, torturat; atât Kyd, cât și Baines îl leagă
pe Marlow de matematicianul Thomas Harriot și de
cercul lui Walter Raleigh. Un alt document susține
că Marlowe a citit „o prelegere publică pe tema ateismului" înaintea lui Raleigh. Baines își încheie
scrisoarea cu afirmația răutăcioasă: „Eu cred că
toți creștini ar trebui să încerce să închidă gura
unui membru atât de periculos." Unii critici cred că
Marlowe a încercat să răspândească asemenea
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puncte de vedere în opera lui și că s-a identificat
cu protagoniștii săi rebeli și iconoclaști. Oricum,
piesele trebuiau aprobate de către „Maestrul de
ceremonii" înainte de a putea fi jucate, iar cenzura
publicațiilor era sub controlul Arhiepiscopului de
Canterbury. Probabil că aceste autorități nu au
considerat inacceptabile nici una dintre piesele lui
Marlowe (cu excepția traducerilor din Amoruri).
Marlowe este adesea descris astăzi ca homosexual. Unii cred că problema dacă un elisabetan
era homosexual sau nu, în sens modern, este anacronică; pentru elisabetani ceea ce azi este adesea
numit homosexual/bisexual era mai degrabă recunoscut ca simplu act sexual decât ca orientare și
identitate sexuală. Două documente sugerează faptul că Marlowe a fost homosexual. Cea mai elocventă este declarația lui Richard Baines, un informator care a făcut o listă lungă de acuzații împotriva lui Marlowe după arestarea acestuia în Flushing. Majoritatea acestor acuzații au în vedere ateismul lui Marlowe, dar Baines a pretins, de asemenea, că Marlowe a spus „toți cei care nu iubesc
tutunul și băieții sunt nebuni." În 1593, colegul de
cameră și prietenul lui Marlowe, Thomas Kyd a fost
întemnițat și interogat după ce în camera lui au
fost găsite documente ateiste. Afirmând că hârtiile aparțin lui Marlowe, Kyd a întocmit mai târziu o
listă, detaliind câteva dintre „opiniile monstruoase"
ale lui Marlowe, ceea ce includea și afirmația lui
Marlowe că „Hristos l-ar fi iubit cu o dragoste extraordinară pe Sfântul Ioan." Pe lângă asta a mai
fost scos în evidență și faptul că nu există nicio
dovadă a vreunui mariaj sau a vreunei partenere a
lui Marlowe.
Unii savanți susțin că dovezile sunt neconcludente și că notele despre homosexualitatea lui
Marlowe ar putea fi doar simple zvonuri exagerate
scornite după moartea sa. David Bevington și Eric
Rasmussen descriu dovezile lui Baines drept „mărturie neverosimilă" și fac următorul comentariu:
„Acestea și alte afirmații trebuie discreditate pentru exagerarea lor și pentru că au fost produse în
circumstanțe legale care ar putea fi privite ca
vânătoare de vrăjitoare." De asemenea s-a menționat că mărturiile lui Kyd au fost făcute sub tortură
și astfel pot avea o legătură mică cu realitatea.
Oricare ar fi interesul particular al criticilor moderni, biografi și romancieri pentru contem-
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poranii lui din lumea literară, Marlowe era înainte
de toate un artist admirat și influent. În săptămânile următoare morții lui, George Peele îl amintea
ca „Marley cel iubit de muze"; Michael Draxton a
scris că „Avea în el acele lucruri translunare brave/Pe care le avuseră primii poeți", iar Ben Jonson
a scris despre „trăsătura puternică a lui Marlowe".
Thomas Nashe a scris călduros despre prietenul
său „bietul decedat Kit Marlowe". Tot astfel a făcut și editorul Edward Blount, în dedicația din Hero
and Leander pentru Sir Thomas Walsingham.
Cel mai mare tribut i-a fost plătit lui Marlowe de Shakespeare în piesa Cum vă place, unde el
nu doar citează un vers din Hero and Leander, dar
face, prin cuvintele clovnului Touchstone referire
la moartea lui Marlowe.
Shakespeare a fost într-adevăr foarte influențat de Marlowe în opera sa de început, după
cum se poate vedea din reutilizarea temelor lui
Marlowe în Antoniu și Cleopatra, Negustorul din
Veneția, Richard al II-lea și Macbeth (Dido, Evreul
din Malta, Edward al II-lea și Doctor Faust). Întradevăr, în Hamlet, după întâlnirea cu actorii ambulanți, Hamlet începe să discute despre Dido, regina
Cartaginei, citând din ea. Deoarece aceasta a fost
singura piesă a lui Marlowe care nu s-a jucat la teatrul public, putem observa că Shakespeare a fost
chiar discipol marlovian; și într-adevăr, în Zadarnicele chinuri ale dragostei, copiind Masacrul din Paris al lui Marlowe, Shakespeare aduce un personaj
numit Marcade (cuvântul francez pentru Mercur –
mesagerul zeilor – o poreclă pe care Marlowe a folosit-o pentru el însuși), care sosește ca să întrerupă „veselia", cu vești despre moartea regelui; un
tribut potrivit adus cuiva căruia îi plăcea distrugerea în piesele sale.
Date fiind inconsistențele de nepătruns cu
privire la povestea morții lui Marlowe, a apărut continuu în prim-plan o teorie a conspirației centrată
pe faptul că Marlowe ar fi putut să-și însceneze
moartea și apoi să continue să scrie sub presupusul
nume de William Shakespeare.
Selecţie şi prezentare,
Codreanu Mihai Gregor.
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Liviu Ioan Stoiciu4 s-a născut în
comuna Dumbrava Roşie (Canton CFR), Piatra
Neamţ. Copilăria şi-o petrece la Cantonul 248 Halta CFR Adjudu Vechi (la 2 kilometri de comuna
Adjudu Vechi şi la 4 kilometri de oraşul Adjud),
mutat cu părinţii aici din 1951. După recăsătoria
tatălui, va fi crescut de mama adoptivă, Elena Berescu, şi va avea un frate şi trei surori. Şcoala primară şi elementară (până în clasa a VI-a), în comuna
Adjudu Vechi. Din clasa a VII-a îl găsim la Adjud,
regiunea Bacău /judeţul Vrancea. Absolvent al Liceului teoretic (diplomă bacalaureat umanistică),
promoţia 1967 (în anul 2000 i-a fost acordată
diploma de „Cetăţean de Onoare al oraşului Adjud"). Studii superioare - filologie şi filozofie (anual
întrerupte; 1967/1968 - Baia Mare şi între anii
1971 şi 1975, cu absenţe – Bucureşti, şi cu un an de
studiu pierdut – Cluj), inclusiv la „fără frecvenţă.
Stagiu militar, octombrie 1968 (plecat voluntar, la
18 ani, după „ocuparea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia!) – februarie 1970.
În 1975 se căsătoreşte la Focşani (cu prozatoarea Doina Popa), an în care i se naşte un fiu,
Laurenţiu (azi, absolvent Drept). La Focşani va avea
domiciliu stabil până în 1990 - în această perioadă va
fi pedagog şcolar (la două licee) şi mânuitor de carte
şi bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Vrancea. Nemembru de partid, „rezistent" recunoscut – contestatar al dictaturii, la Revoluţie, din 22 decembrie
1989 şi până la 5 martie 1990 (când se va retrage)
va fi înscăunat în fruntea judeţului, preşedinte al
CFSN/CPUN Vrancea, membru al Parlamentului
4

Liviu Ioan Stoiciu (n. 19 februarie 1950, comuna Dumbrava Roșie,
județul Neamț) este un poet, prozator și scriitor optzecist român.
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Provizoriu. În ianuarie 1990 fondează la Focşani
revista literară bilunară Revista V, pe care o va conduce trei sferturi de an. Din 5 martie 1990 îşi va
aduce cartea de muncă la Bucureşti, la Uniunea Scriitorilor, la redacţia noului săptămânal literar Contrapunct, ales fiind din februarie 1990 redactor-şef
- pentru ca în anul următor să demisioneze din funcţie şi să se transfere, ca redactor principal (şi redactor-şef adjunct), la revista Viaţa Românească.
Din 1991 până în noiembrie 2004 este şi redactorcolaborator permanent (publicist-comentator şi consilier) la ziarul Cotidianul (fondat de Ion Raţiu). De
la sfârşitul anului 1990 are domiciliu stabil la Bucureşti. În 1995, cofondator al publicaţiei literare

Caietele de la Durău.

Debut publicistic: în anul 1967, cu versuri în
pagina literară a ziarului regiunii Bacău, Steagul Roşu şi de-abia în 1974 este prezentat ca poet în revista Familia de Ştefan Augustin Doinaş: Liviu Ioan
Stoiciu - Realul, ca plasmă poetică. După Revoluţie, susţine numeroase rubrici originale în presa scrisă, publică eseuri şi texte de frontieră, dramaturgie, publicistică, pe lângă poezie şi proză. Lucrările sale sunt traduse în engleză, franceză, germană,
spaniolă, sârbă, chineză, ucraineană, maghiară, are şi
numeroase apariţii în cărţi de poezie şi în reviste din
străinătate. Debutul editorial este marcat de
Ciclurile de versuri Balans (în Caietul debutanţilor,
1977, Editura Albatros, 1978) şi Cantonul 248 (în
Caietul debutanţilor, 1978, Editura Albatros, 1979).
La 30 de ani, în 1980, îi apare prin concurs
volumul de debut La fanion, care primeşte Premiul
Uniunii Scriitorilor (dar a fost primit în Uniunea
Scriitorilor de-abia după Revoluţie, având „dosar la
Securitate"). A primit premii ale unor „festivaluri
internaţionale de poezie" (Cluj, Oradea, Deva, Iaşi,
Bacău) şi ale unor reviste literare, pentru poezie

Observator cultural, Poesis, Cuvântul, Ateneu, Antares, Argeş sau pentru publicistică (Convorbiri literare). I s-a decernat marele premiu al Congresului
Naţional de Poezie (la prima lui ediţie, în 2004, la
Botoşani).
A publicat poeme în mai multe antologii (în
volume), volumele de versuri (pentru care a primit
premii literare, selectiv): La fanion - Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din România; Inima de
raze; Când memoria va reveni, 1985; O lume paralelă,
1989; Poeme aristocrate, 1991) - Premiul pentru
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Poezie al Uniunii Scriitorilor; Singurătatea colectivă,
1996 – Premiul „Mihai Eminescu" al Academiei Române; Premiul pentru Poezie al Asociaţiei Scriitorilor
Profesionişti din România (ASPRO); Premiul „Poesis"
(„Cea mai bună carte a anului 1996"); Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova; Ruinele Poemului, 1997 - Marele Premiu al ASPRO; Marele
Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie, Ediţia
I, Oradea; Premiul pentru Poezie pe anul 1997 Superlativele Revistei Cuvântul; Post-ospicii (Editura
Axa, Seria „La Steaua - Poeţi optzecişti", 1997) Premiul pentru Poezie al Asociaţiei Scriitorilor din
Bucureşti; Premiul Festivalului Internaţional de
Literatură Româno-Canadian, Ediţia a III-a, Iaşi,
1999; Poemul animal, 2000, colecţia „Poeţi români
contemporani") - Premiul pentru Poezie al Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti, Premiul pentru Poezie al
Festivalului Internaţional de Poezie „Lucian Blaga"
(Cluj); Premiul „Poesis" („Cea mai bună carte de poezie a anului 2000"); Premiul pentru poezie al Festivalului Internaţional de Poezie (Ediţia a II-a, 2001,
Deva); La plecare, 2003; Cantonul 248, antologie de
versuri de autor, 2005) - Premiul pentru Po-ezie al
Revistei „Ateneu"; pam-param-pam (Adjudu vechi),
2006 - Premiul pentru Literatură al Revistei Argeş;
Premiul Festivalului-concurs Internaţional de Poezie
„Avangarda XXII", Bacău (Ediţia a VII-a, 2007);
Craterul Platon, 2008) - Premiul pentru Poezie al Revistei Observator cultural (Ediţia a III-a, 2009),
volum nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor; a
apărut într-o „antologie de grup" (cu 40 de poeme)
alături de Traian T. Coşovei, Nichita Danilov, Ion
Mureşan şi Ioan Es. Pop, intitulată Băutorii de
absint, 2007, Colecţia „Biblioteca Românească"). De
asemeni a publicat volumele de memorialistică /
publicistică: Jurnalul unui martor (13 - 15 iunie 1990,
Piaţa Universităţii, Bucureşti), 1992; Jurnal stoic din
anul Revoluţiei, urmat de Contrajurnal, 2002, volum
nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor şi Premiile
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti; Cartea zădărniciei (Convorbiri de sfârşit cu Al. Deşliu & Inspiraţii
de început), 2008; şi romanele: Femeia ascunsă,
1997, - Marele Premiu „Alexandru Vlahuţă" al Salonului literar Dragosloveni, Vrancea; Grijania, 1999),
volum nominalizat la Pre-miile Uniunii Scriitorilor,
ASPRO şi Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti Premiul Naţional de Proză „Ion Creangă" (Humuleşti,
Neamţ); Undeva, la Sud-Est (Într-unu-s doi), 2001;
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Romanul-basm (Trup şi Suflet), 2002; teatru:Teatrul uitat, 2005 - Premiul pentru Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România; Premiul
pentru teatru al Zilelor Culturale „Poesis" 2007.
Cantonul poeziei lui Liviu Ioan Stoiciu

Nichita Danilov

O rostire sacadată, mereu în „derivă”, zgâlţâită parcă din temelii de mersul unor vagoane
nevăzute pe-o şină suspendată în aer îşi lasă amprenta pe opera poetului Liviu Ioan Stoiciu, unul
dintre teribilii veterani ai optzecismului românesc
şi unul dintre oponenţii cei mai înverşunaţi ai vechiului şi noului regim. În timp ce, de la depărtare
de 500 de kilometri mă gândesc, nu ştiu de ce?, la
el îmi revine în minte, pentru a câta şi a câta oară?,
o secvenţă din filmul lui Andrei Tarkovski, Călăuza.
Este vorba de scena în care copilul întinde mâna
după un pahar de lapte aflat la „celălalt” capăt al
mesei (a se citi, „celălalt tărâm”) şi brusc paharul,
sub influenţa unor forţe nevăzute (malefice?) începe să alunece spre el, atras de palma copilului ca de
un magnet. Apoi copilul, dacă-mi aduc bine aminte,
printr-un efort de voinţă, aş zice sensibilitate, prin
forţa emanată (iată un cuvânt care-l scoate din
sărite pe Stoiciu!) lasă paharul să lunece până la
marginea mesei: ajuns aici, paharul tremură ca un
dansator pe sârmă, se dezechilibrează, cade şi se
face ţăndări pe podea. „S-a spart un ghinion”, ar
zice poetul. De fapt, nu se spărsese ghinionul, ci
şansa de-a percepe lumea altfel decât prin intermediul propriilor (noastre) simţuri. În momentul în
care paharul atinge podeaua, camera, bucătăria, baia, întreg imobilul insalubru, aflat undeva la marginea existenţei, sunt zguduite de roţile unui tren,
care trece în apropiere. Prin această intruziune,
exerciţiul (efectul) magic este poluat de năvălirea
bruscă a realităţii din afară în conştiinţa observatorului (copilul). Realitatea din afară, trepidaţiile,
zgomotul sacadat al roţilor de tren, nu spulberă
iluzia, „magia”, „irealitatea”, ci doar le fragmentează aducând în memorie crâmpeie, cioburi din realitatea imediată. În urma acestei intruziuni visul şi
realitatea se amestecă, dând naştere unei lumi
aparent haotice, în care simbolurile foarte clare
sunt împănate cu fragmente desprinse din trăirea
cotidiană. Astfel se întâmplă şi în poezia (dar şi
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proza) lui Liviu Ioan Stoiciu. Copilăria petrecută
într-un canton pare să-şi fi pus pecetea peste întreaga creaţie a autorului volumului La Fanion:
„Salut argonauţi! strigam eu, în fântână, dacă eram
trimis să scot apă, de mamă, la frânghie/ (când
venea ea acasă să mănânce de pe câmp): era o regulă… atunci când odată luam găleata plină,/ şi în
picioarele goale fugeam de aici, de peste linie, la
barieră, să sting lâna (de aur?… de unde…)”
Caruselul cu zei şi eroi legendari ai Greciei
antice, dar şi cu personaje şi simboluri biblice îl
însoţeşte pe autor în tot labirintul descifrării propriei copilării. Cantonul, celebrul canton al lui Liviu
Ioan Stoiciu, în care se desfăşoară viaţa de zi cu zi
a unei familii obişnuite, sufocată la tot pasul de
luxurianta vegetaţie a unor simboluri mitice. Firul
(şi fiorul) liric este împletit din două elemente: unul
strict biografic, noduros, având consistenţa cânepii
întinse pe un gard, şi altul provenit din răsucirea
firelor de fum susurând încă din vetrele străbune
ce stăruie undeva în subconştientul fiecăruia din
noi. Acest ultim fir, aproape imaterial, oarecum
livresc, are menirea de a împodobi pânza (scoarţa)
ţesută din firele realităţii crude, dându-i valenţe
neaşteptate şi impregnând-o cu o trainică lumină.
„În picioarele goale fugeam, aici, de peste lume, la
barieră, să sting lâna (de aur? … de unde?) pe berbece…” Imediat după această inserţie mitică, realitatea revine brutal în conştiinţă: „…pe berbece
(unul al picherului, legat de gard, în drum, să pască
în şanţ: pe el călăream eu).”
În urma lui se aud strigătele mamei: „nu
zburda, mă băiete, pe el ziua, sărea în sus cantoniereasa”, copilul însă îi acoperea strigătele cu glasul său ascuţit: „salut, bă, şi vouă, zei de râu cu
trestie pe cap…” Infuzia imaginarului mitologic în
realitatea brută produce un colaps al rememorării.
Imaginile care vin dinspre trecut produc la nivelul
conştiinţei adevărate şocuri. Imaginile se învârt,
tremură, sunt încărcate cu multă afectivitate. Conectat la această maşinărie fabuloasă în care trecutul reînvie, trupul este supus unor trepidaţii continue. Rostirea devine sacadată. Ca în urma unei
traume. Copilul ca şi prezicătorii ce ghicesc destinul în funcţie de semnele ce apar pe organele animalelor sacrificate (zodia interioară a viscerelor
corespunde cu zodia cerească) este un bâlbâit. El
rosteşte adevăruri şi blesteme cumplite, dar desci-
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frarea lor presupune o iniţiere şi un efort psihic
cumplit din partea auditorului. Nu tuturor li se arată lumina stelară. Astfel, claritatea se ascunde în
aparenta incoerenţă. Limpezimea gândurilor în bâlbâială. Un labirint interior, contorsionat şi întortocheat, plin de lumini şi umbre, ascunde fiecare poem: „Dealuri moi, ridicături roşii cu/puroi, căi/ anevoioase, crucea pieptului salutată de toţi, cărnuri
de zi şi/cărnuri de noapte, nelinişti, suferinţe grele/ împrejurări. Haimana. Îşi//şterge ochii cu colţul
baticului: a fost o femeie uşoară, dar a/auzit şoapte cosmice! A umplut un Hambar cu/ aceste şoapte.
Adevărat Hatâr. Şoapte/ Hâde! A fost o meschină
şi/ o josnică, dar ea a descoperit hârburile de oale/
ale unei alte lumi!”
Poezia lui Liviu Ioan Stoiciu stă sub semnul
unei mişcări dizarmonice, dezarticulate a materiei
din jur. A unei traume profunde pe care conştiinţa
sa a suferit-o în copilărie. Poezia şi biografia sa
seamănă cu acea Biserică mergătoare, pe care Liviu
Ioan Stoiciu o descrie cu atâta migală, nostalgie şi
disperare de cauză: „Când a ajuns-o din urmă a
constatat că, de fapt, biserica asta neterminată
era o simplă căruţă trasă de cai,/care scârţâia îngrozitor. Şi în care nu te puteai urca, să te rogi,
fiind plină vârf/cu tot felul de roade stricate, adunate la întâmplare, ale/ acestor vremuri.// Regăsit,
s-a aşezat pe coada căruţei.”
Dacă biserica (a se citi credinţa) lui Liviu
Ioan Stoiciu este o căruţă trasă de o mârţoagă nevăzută, însetată de Absolut, Dumnezeul său e acea
locomotivă cu sirenă ce trece prin faţa ferestrei
zguduind totul în jur: „Dumnezeu trece prin faţa
ferestrei…//Scârţâie duşumeaua: sprijiniţi în coate,/ muţi şi azi, vă clătinaţi/linguriţa în ceaşcă, nemulţumiţi. Cioara, de pe/uşa de la intrare, cârâie,
strigă, îşi bate aripile, numai noi doi o /înţelegem:
«norocul vă surâde iar» (…) fiţi binecuvântaţi, «neantul se află în mine»”. Şi în noi toţi.
Stoiciu este un poet la care detaliul uneori
capătă importanţă mai mare decât însuşi întregul.
El creşte pe măsură ce poemul se derulează, anumite imagini ies din ansamblu, se încolăcesc unele
peste altele, se ramifică, schimbând mereu configuraţia şi sensul. Timpul şi spaţiul sub presiunea
retoricii unor sentimente destul de alambicate se
scurg în afară lăţindu-se pe suprafaţa poemului
asemenea unor pete de cerneală ce-şi schimbă me-
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reu nu numai forma, ci şi culoarea. Clipa de acum şi
clipa de atunci se contopesc şi se scindează mereu,
multiplicând şi spaţiul rememorării. Imaginile se
învârt în jurul unor linii de forţă ce caută să se îndepărteze cât mai mult de nucleul poemului. Lui
Liviu Ioan Stoiciu nu-i scapă nimic din cele ce se
petrec în jur. Ochiul său metaforic deformează
imaginea cotidianului, a amănuntului banal descoperit în preajma sa. Simţurile sale sunt în permanentă atenţie. E treaz nu numai văzul, ci şi auzul.
Voi exemplifica afirmaţiile mele cu câteva citate
din jurnalul sau antijurnalul său apărut într-un număr mai vechi al Convorbirilor literare: „Dar m-am
lungit prea mult cu introducerea, la paginile mele de
contrajurnal de la Marea Neagră, de la Vila Scriitorilor – Neptun. Voi mai reţine câteva consemnări de
la faţa locului. Avem un greier în balcon care ne asurzeşte. Dar lui îi suportăm balamucul sonor noaptea, nu şi discotecii Paparazzi, de la Olimp (care ne
aminteşte de cârciuma de acasă, de sub apartamentul nostru, de blestemul de a nu avea linişte
nicăieri)…” Poetul se plânge de zgomotul care îi asasinează timpanele. În intimitatea sa, el visează la o
tăcere absolută. La o retragere din lume. Dintre
toate zgomotele, el suportă doar ţârâitul liniştii.
Dar lucrurile nu stau chiar aşa. Zgomotele chiar
dacă îl deranjează, îl inspiră. Ele îl scot din minţi,
dar îi ţin simţurile treze.
De altfel Liviu Ioan Stoiciu este un om al
agorei. Un om căruia îi plac confruntările. Claustrarea l-ar scoate din minţi. L-ar face să-şi iasă din
ţâţâni. Balamucul paparazzilor de la Olimp îl scapă
de propriul său balamuc: „Gâlceavă, exces, dezlănţuire. Iad. Stă cu urechea aţintită, culcat în iarbă. Delir. Vagi nostalgii în procesul de descompunere / a glucidelor. În fascinaţie. Erezii,/ anateme:
vase lemnoase împietrite în faţa ispitei – unde se
ascunde Muma Pădurii?” clamează mefistofelic poetul. Şi tot el îşi răspunde: „În gaura urechii…” Şi,
probabil, în toate celelalte lăcaşuri ale simţurilor,
unde sălăşluieşte, ce altceva, decât infernul? „Abia
întoarsă de la Iarmaroc, într-o stare de excitaţie
maximă./Acum când toţi sunt gata să se spele de
păcate – lăsând abatorul în urmă. «Bucuroşi de existenţa/ răului». Cu dovada sângerând alături. Cu
iasomie la nas. Vagi nostalgii/în fascicule. Renunţând la raţiune: că plantele cresc în cimitir mai repede noaptea? Tu poţi şti ce înseamnă să te simţi,
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ziua, în societate, respingător şi ridicol… / Fără să
fii Idolatrizat. Fără să ai Iesle în faţă…” Dacă la
intrarea sa în cetate i s-ar aşterne crengi de lotus
la picioare, Liviu Ioan Stoiciu nu s-ar simţi în elementul său. Ovaţiile şi aplauzele i-ar satisface poate pe moment orgoliul, zgomotele şi duhoarea mulţimii („transpiraţie, paloare, roşeaţă”, „zgârci, flegmă, vomă”, însufleţite de „Micul Motor Animal”) lar scoate mai mult ca sigur din sărite. Vegheat de
acel Soldat al Omului lăuntric, spiritul său s-ar
simţi hărţuit şi neîmpăcat, visând să se scufunde pe
veci în apele leşioase ale morţii. În „inima sa de
raze” Liviu Ioan Stoiciu este un răzvrătit. El este
un proroc care vesteşte, o dată cu propria sa pieire, pieirea unei lumi întregi.
Vitriolantă este nu numai poezia, ci şi proza
şi publicistica sa. Stoiciu este un revoltat. Un om
care nu se sfieşte să atingă cu propriile sale mâini
firele de înaltă tensiune ce scurtcircuitează viaţa
noastră literară. „În ultima vreme, scrie în prefaţa
Postospiciilor stoicine, criticul Stefan Borbely, Liviu Ioan Stoiciu s-a întrecut în vehemenţe. Paginile
sale acide, dintr-un jurnal bucureştean, au trezit
mânia confraternă a concitadinilor, adâncind izolarea de moment a unui autor insurgent, incomod şi
tranşant în polemici. Un interviu de-al său acordat
paginii culturale a Monitorului de Iaşi (21 iunie
1997, interviu luat de subsemnatul, n.n), face vid în
critica de poezie postmanolesciană, recunoscând,
într-un deşert de anonimi dispreţuiţi global pentru
serioase carenţe de lectură, emergenţa a doar două piscuri: Cistelecan şi Grigurcu. O altă ţintă predilectă e Mircea Cărtărescu, denunţat pentru debilitatea poeziei sale postdecembriste, aflată într-o
prelungită (dar escamotată de către critică în derivă) şi pentru o proză pe care «intervievatul nu o
gustă»”. În continuare Ştefan Borbely face o paralelă între insurgenţa lui Liviu Ioan Stoiciu şi cea a
lui Goma.
Citind aceste pagini (desprinse din interviuri şi jurnale, n.n.), m-am întrebat de multe ori care-i mobilul revoltei continue a autorului Poemului
animal. Dar Liviu Ioan Stoiciu nu e numai un revoltat, dincolo de insurgenţa sa se simte şi bucuria de
a trăi cât mai intens „clipa cea repede ce ni s-a
dat”, de a observa cu minuţiozitate tot ce ne înconjoară. „Avem şi un cuib de vrăbii în streaşină, în
dreptul balconului nostru – stăm la ultimul etaj. So-
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ţia (care vine pe plajă doar pentru două-trei ore
după 16,30, în rest stă în balcon şi citeşte) asistă
zilnic la partidele de dragoste dintre o vrăbiuţă
(mică-mică) şi un vrăbioi mereu ţanţoş” – notează
poetul în acelaşi antijurnal. Acesta „e un ritual bine
pus la punct – continuă el – după ce coboară de pe
vrăbiuţă, vrăbioiul o înconjoară de mai multe ori, iar
vrăbiuţa se descarcă printr-un cântec specific.”
După cum observăm, nu numai ochii „lucrează” la capacitate maximă, ci şi celelalte simţuri. Timpanele
autorului percep zgomotele la un mod acut. Ochiul
sagace al lui Liviu Ioan Stoiciu observă realitatea în
amănunt, când înarmat cu lupa, când cu binoclul. Mirosul ca şi pipăitul joacă, la rândul lor, un rol activ
în contemplaţie. Totuşi, ochiul, care observă pe plajă orice mişcare, primează. Degetul arătător al
autorului se ridică mai întâi indignat în aer, apoi
coboară-n resemnare. Întâlnim în notaţiile sale o
mirare perpetuă, urmată de o dojană creştină, în
spatele căreia se simte însă adiindu-i o grijanie
venită din străfunduri, după cum reiese din acest
pasaj: „Criticul Alexandru Condeescu îmi arată rolele – nu-mi vine să cred că merge pe ele, nu sunt
ale fiicei tale? “Merg cu prietena mea pe role, ea e
un pic mai mare decât fiică-mea”. Poetul nu se
opreşte aici, ci dă şi numele muzei criticului, după
care îl dojeneşte pe un ton şăgalnic: „Aşa e când
dai în mintea puştoaicelor”. Dincolo de mustrare, se
întrezăreşte, parcă, şi un pic de invidie: „Seara aflu
că: în timp ce poetul suedez Alexandru Dohi aleargă pe malul mării înainte să se culce, desculţ, iar Alexandru Condeescu merge pe role, tu cu soţia faceţi înconjurul falezei Neptun-Olimp. (Cine a observat asta, Doru Mareş?)” Cui îi adresează reproşuri antijurnalul? Cumva propriului său ego? Ar fi
interesant să vedem cum toate aceste notaţii trec
din antijurnal în poezie şi uneori invers, cum se
întâmplă, de pildă, în poezia Serenadă: „Pe o dună
de nisip, pasăre de papirus, fandosită, ridicată de la
sol şi iar coborâtă. Scămoşată toată. Scăpată de
primejdie. Bătând/ speriată aripile, înfiorată profund de un câmp electric generat prin frecare la
sol…/ Pasăre migratoare cu câteva versuri scrise
pe ea.” E vorba, după cum aţi ghicit, de un zmeu sau
de un avion de hârtie aruncat pe o dună de nisip.
Papirusul, ca şi nisipul trimit cu gândul la piramide,
la egipteni. Sfârşitul e edificator în privinţa decriptării poeziei care nu e altceva decât o „pasăre
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crescută fără credinţă şi fără lege la masa de
scris!”
Biserica din căruţă a lui Liviu Ioan Stoiciu e
plină de păsări de papirus care îşi iau zborul spre
înălţimi la fiecare hurducătură a drumului înălţându-se spre cer şi coborând în neantul din noi.
Nichita Danilov5

(din volumul Capete de rând)

5

Nichita Danilov (n. 7 aprilie 1952, satul Climăuți, comuna Mușenița,
Suceava) este un poet din România. Prezent în nenumărate antologii
reprezentative de poezie românească, Nichita Danilov e socotit pe
bună dreptate creatorul unui univers liric de o mare originalitate.
Alături de volumele sale de poezie (Câmp negru, 1982; Arlechini la
marginea câmpului, 1985; Deasupra lucrurilor, neantul, 1990; Mirele
orb, 1995), autorul a publicat şi cărti de proză şi publicistică (Apocalipsa de carton, 1993; Nevasta lui Hans, 1996; Tălpi, 2005). După
antologia de poezie Ferapont (1980-2004), scriitorul ieşean e prezent
la Paralela 45 cu un nou volum, Capete de rând, pe care şi-l prezintă
astfel: „În această carte am căutat să nu neglijez nici lumea reală, nici
pe cea ideală, în sensul că schiţele pe care le-am făcut din linii frânte,
din puncte de suspensie, din litere şi cifre sau alte ingrediente ale
unor autori au fost completate cu altele, ce privesc cadrul general, eul
social, în care se desfăşoară travaliul literar. N-am uitat, desigur, nici
de curcubeu, şi nici de hăul aflat dedesubtul lui“.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

E o supraîncălzire
îmi măsori muşchii, îi pipăi, cauţi, tai,
tragi de un fir, ce nerv o fi
ăsta? Că numai nerv al plăcerii nu poate fi, nu? Ţiaş putea pune pe un mosor nervii,
după care ţi i-aş putea împleti după cum vreau eu,
îţi fac un flanel din ei, vrei? Dar ce, sunt
mort? Nu vezi?
Trag de fir şi nu simţi nimic. Într-atât eşti de
supărat
pe viaţă. Nu te doare?
„Nu, simt numai că trebuie să descopăr acel
necunoscut”.
Eşti mare! Aude bine? Are o pată pe creier,
E bătătoare la ochi. O arată.
De aici
începe sfidarea, de acolo putreziciunea. Aude
o voce din interior, e o supraîncălzire
a organismului: „eşti aici, cu mine, nu te mai prosti
atât, doar că amesteci planurile”... Are
o cavernă nouă formată, are temperatură,
supravieţuieşte
cu cuţitul la gât: stă ghemuit, retras,
consumând din ce-i mai dau ăştia din spital, are
depresii, face urât, e paranoic. Face
injecţii cu morfină. Fumează
canabis. Are halucinaţii, că se urcă pe pereţi.
Ducă-se pe pustiu totul.
Nimeni şi nimic nu-l mai poate opri,
nici nu vrea să-şi ia adio.
Are centrii nervoşi paralizaţi.
Singura lui teamă acum e că
n-o să mai poată să facă tot ce
aşteaptă ceilalţi de la el. De exemplu, să stea în
cap.
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Locul unde se nasc legendele:
Universitatea din Cambridge6,un alt
univers!
Unicul oraş universitar Cambridge atrage
studenţi de aproape 800 de ani şi este un oraş
englezesc pitoresc şi liniştit. Râul Cam trece chiar
prin centrul oraşului şi este un loc popular pentru
tradiţionalul joc cu mingea, unul dintre numeroasele
oferte turistice ce atrage practic sute de vizitatori în aceasta parte a Cambridgeshire, în fiecare an.
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ghizi locali adesea costumați în haine din epoca dinastiei Tudor, aceste plimbări sunt populare, aşa că
ar fi bine să vă cumparaţi bilete în avans pentru a
vă asigura un loc.
Instituţia este una dintre cele mai prestigioase universităţi din Marea Britanie, fiind fondată în anul 1209. Anual, peste 18.300 de studenţi
aleg această instituţie. Universitatea i-a dat lumii
pe Newton şi Rutherford (divizarea atomului).
La Cambridge nu se intră oricum. Universitatea fondată în 1209 este faimoasă pentru criteriile de admitere exigente şi tradiţiile vechi de
800 ani care impun și supun. Deşi pare greu de crezut, nu Studenţii aleg facultatea, ci Universitatea îi
alege pe ei. Iar atunci când studenţi de elită se „întâlnesc” cu o universitate de acest calibru, parte
din „triada de aur”, viaţa lor se schimbă radical.

Vedere de ansamblu- Universitatea Cambridge
Detaliu - Universitatea Cambridge

Centrul Cambridge-ului este dominat de numeroase clădiri de universităţi şi colegii, fiind uşor
să te deplasezi fie pe jos, fie cu bicicleta. Zona cunoscută drept Backs se află de-a lungul râului Cam
şi prezintă privelişti splendide ale câtorva edificii
universitare, precum Capela Colegiului Regelui (King’s
College Chapel). Tururi pe jos ale oraşului sunt organizate regulat de Centrul Turistic de Informaţii
Cambridge de pe Strada Wheeler. Fiind conduse de
6

Universitatea Cambridge (în engleză Cambridge University sau University of Cambridge) este o universitate situată în orașul Cambridge,
Anglia. Este a doua universitate ca vechime din lumea anglofonă și
are o reputație deosebită, fiind considerată una din cele mai bune
universități din lume. Universitatea a fost inițial o asociație de cărturari din orașul Cambridge, fondată în 1209 de unii profesori plecați de
la Oxford după o dispută cu localnicii. Universitățile Oxford și Cambridge sunt uneori denumite Oxbridge. Între cele două universități
există o rivalitate istorică în plan academic.

În spatele porţilor de fier forjat, se ascunde un întreg univers. Trebuie să fii pregătit să laşi
în urmă tot ceea ce ştiai despre învățământ, cursuri, seminarii, traiul în cămin, cantine şi orele petrecute cu bibliotecara în faţa tomurilor îndoite.
Odată ce păşeşti pe aleea pietruită, împrejmuită de
pajişti ample cu iarbă de un verde intens, înţelegi
că iei parte la o întâlnire cu istoria. 89 laureaţi ai
Premiului Nobel, 9 regi şi 15 premieri ai Marii Britanii au parcurs acelaşi drum – nu cu frunţile înclinate, ci ridicate spre turlele învechite de vreme ale
unuia dintre cele 31 colegii.
Studenţii spun cu mândrie numele „strămoşilor” lor, predecesorii care au schimbat Cambridge,
şi odată cu el, lumea: Isaac Newton, Francis
Bacon, Henry Cavendish, Lord Kelvin, Charles
Darwin şi Stephen Hawking.
Coloanele de piatră te ascund de lumea modernă, scări şi uşi din lemn masiv se deschid pentru
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a descoperi milioane de cărti şi manuscrise. Cambridge are 114 biblioteci, numai partea Centrală având 8 milioane de volume. Universitatea are dreptul de a cere o copie gratis oricărei cărţi lansate în
Marea Britanie şi Irlanda! Tot aici sunt printate şi
editate cele mai importante cărţi de limba engleză,
la Cambridge University Press, cea mai veche tipografie şi editură din lume.
Datele oficiale te pot ajuta să îţi faci o idee
privind reputaţia universităţii, calitatea profesorilor şi studenţilor şi să-ţi imaginezi puţin din viaţa
unor iluştri inventatori şi oameni de ştiinţă. Dar
fără să iei parte la ritualurile studenţesti, nu poţi
înţelege rafinamentul, extravaganţa şi seriozitatea
cu care sunt tratate obiceiuri vechi de opt secole.
Mesele fastuoase din seria „Harry Potter” nu sunt
de domeniul fantasticului. J.K. Rowling s-a inspirat
pentru crearea lor din tradiţiile Cambridge. Am
înţeles magnitudinea acestui eveniment în viaţa
studentului la Cambridge, luând parte la el, ca vizitator. Rochia elegantă pregătită pentru seara de
gală a fost acoperită de o robă formală, asemănătoare cu cea a juraţilor, obligatorie pentru a participa la cină.
M-am apropiat de masa lungă, privind farfuriile de porţelan si tacâmurile din argint atent
curăţat, dezvăluite de văpăile cuminţi ale lumânărilor. Nu ne-am aşezat o bună perioadă de timp, aşteptând nerăbdători venirea profesorilor, care trebuiau să ia loc la o masă separată („high table”),
după bătaia gongului. Indiferent de credinţă, toţi
am ascultat cucernici rugăciunea în latină. Abia apoi
am luat loc cu băgare de seamă şi festinul a început: aperitive, fel principal, fel secundar şi desert,
fiecare având mai multe opţiuni de unde puteai
alege, inclusiv pentru vegetarieni.

An V, luna febr.
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Studenţii mi-au spus că vinul de Porto este
esenţial pentru masă, Colegiul Fitzwilliam având
propriul brand de vin. Alături de acesta, se servesc
felurite tipuri de brânză şi mai nou, homar, la Colegiul St. John’s. De Crăciun şi Paşte, meniul se schimbă radical, astfel încât să se potrivească spiritului
de sărbători.
Scopul acestor „cine formale” este socializarea şi schimbul de idei. În timpul mesei, studenţii
discută pe un ton plăcut şi nu se ridică până când nu
bate gongul şi profesorii părăsesc sala. Atunci, încep jocurile de „băutură”. „Penny-ing” este un obicei popular; studentul căruia îi este pus un penny în
pahar este obligat să îl bea până la fund. După servirea desertului, tinerii se întorc în camera de zi
(common room), mobilată ca în Harry Potter: şemineu, canapele, scări şi ziduri vechi de sute de ani.
În afara cinelor formale, studenţii se pot
întâlni la petreceri ad-hoc în Colegii, organizate de
ei. De regulă, au o temă anume – cubul Rubik, de
exemplu – şi un buget alocat.
Casa Senatului şi ceremonia de absolvire
Amfiteatrul de la Universitatea de Drept
din Bucureşti are un „omolog” la Cambridge University: Casa Senatului. Acolo, are loc petrecerea de
absolvire la finalul studiilor de licenţă sau masterat. Îmbrăcaţi în robele de ceremonie, studenţii se
îndreaptă spre această clădire impunătoare alături
de praelectorul colegiului lor. Acesta și numai acesta poate acorda diploma de absolvire, nu înainte de
a ţine, însă, un discurs în latină. Aici pot intra numai
alumnii şi invitaţii lor – de 800 de ani, Casa Senatului nu a văzut niciun alt picior de om.
Lebede şi legende urbane: Colegiul St. John’s
De-o parte a oglinzii, stau faptele istorice,
impresionante, legate de Cambridge. De cealaltă
parte, sunt legendele urbane, pe care elevii adoră
să le împărtăşească cu prietenii lor. Una ţine de
Colegiul St. John’s, acolo unde, pe vremuri, studenţii din anii mai mari le jucau o farsă bobocilor.
În prima noapte, aceştia erau sculaţi brusc
din somn, de o alarmă de incendiu. Bineînţeles nu
exista niciun pericol. Colegii mai mari schimbau înainte semnele de ieşire în caz de urgenţă iar cei mici
erau lăsaţi să orbecăie prin întuneric. În cele din
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urmă, mulţi dintre ei ajungeau la o uşiţă mică, neagră, din lemn, care dădea în râul Cam. Un pas era de
ajuns pentru a se uda leoarcă. Tot la Colegiul St.
John’s s-a păstrat, până în ultimul moment, obiceiul
de a servi carne de lebădă la cină. Legea dispunea
ca lebedele să fie lăsate în viaţă, fiind parte din
patrimoniul Reginei.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

lea colecţia de manuscrise era supravegheată de
secretarul de stat al Vaticanului, iar în secolul al
VIII-lea a apărut funcţia de bibliotecar al Vaticanului.

Punting, pe râul Cam
Activitatea preferată a multor studenţi din
Cambridge implică punting-ul pe râul Cam. Acesta
traversează Cambridge, având de o parte şi de alta
a ţărmului colegiile. Alături de un ghid, studenţii şi
străinii le pot vedea îndeaproape dar mai ales, pot
asculta poveşti interesante legate de aceste locuri,
spuse chiar de un fost student sau localnic. Universitatea din Cambridge, cea mai bogată din Europa,
este unul dintre locurile pe care trebuie să le vezi
ca să le crezi. Universitatea este sufletul orăşelului
englez, iar studenţii sunt inima Universităţii. Elevii,
străini sau nu, duc o luptă acerbă pentru a fi admişi
aici, dar eforturile lor sunt răsplătite pe măsură.
autor: Mara Prună

Şi pentru că am călătorit împreună prin
atâtea biblioteci ale lumii, vă propunem acum
o vedere asupra: Celor mai vechi biblioteci,
încă active, din lume

Biblioteca fondată în secolul al XV-lea de
către Papa Nicolae al V-lea, se îmbogăţeşte în permanenţă, şi în prezent fondurile ei numără aproximativ 1600000 cărţi tipărite, 150000 manuscrise, 8300 incunabule, mai mult de 100000 printuri şi hărţi geografice, 300000 monede şi medalii.
În această bibliotecă se include Şcoala Vaticană de Bibliotecari şi Laboratorul de restaurare
şi reproducere a manuscriselor importante (facsimil).
Biblioteca Universităţii din Vilnius

Bibliotecile au început să se construiască
din antichitate. Legendele ne povestesc despre
bibliotecile uimitoare ale lumii antice, cum ar fi biblioteca Imperiului Asirian, a Regatului Babilonian,
biblioteca Teba în Egiptul antic, bibliotecile romane
şi greceşti, renumita bibliotecă alexandrină. Totuşi,
până în prezent s-au păstrat doar bibliotecile construite după secolul al XV-lea. Iată câteva dintre
ele:
Biblioteca Apostolică Vaticană
Biblioteca Apostolică Vaticană are o bogată
colecţie de manuscrise din Evul Mediu şi Renaştere.
Colectarea iniţială (documente de arhivă, cărţi liturgice sub formă de suluri) a Bibliotecii Vaticanului a început în secolul al IV-lea: atunci în Palatul
Lateran a fost colectată arhiva, menţionată pe
timpul lui Papa Damas I (an. 384). În secolul al VI-

Una dintre cele mai vechi biblioteci din Europa Centrală şi de Est este Biblioteca Universităţii din Vilnius. Ea a fost fondată în Colegiul
iezuit din Vilnius în anul 1570 de către Marele Duce
al Lituaniei, Zygimantes Augustus şi episcopul Albiniyus. La moment, cea mai mare bibliotecă din Lituania reprezintă biblioteca depozitară a ONU,
UNESCO şi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
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Istoria bibliotecii universitare începe cu
dezvoltarea bibliotecii Colegiului iezuit, care conform testamentului regelui Sigismund Augustus7, a
primit, după moartea lui la 7 iulie 1572, o bogată
colecţie de cărţi a regelui-bibliofil.
În fondurile bibliotecii se află mai mult de
5,3 milioane publicaţii, printre care 178306 publicaţii ale sec. XV-XVIII, mai mult de 250000 manuscrise (cele mai vechi datând din sec. al XIII-lea).
Anual, de fondurile bibliotecii beneficiază 16000
cititori, iar la sfârşitul sec. XX se ajunsese la circa
130000 exemplare anual. Colaborează cu 380 biblioteci şi instituţii ştiinţifice din 55 ţări. Catalogul
electronic din anul 1993 este primul din ţările baltice. Aici a absolvit şi Czesław Miłosz8 poet și romancier polonez, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatură în 1980.

Biblioteca Bodleiană
Biblioteca Bodleiană
reprezintă biblioteca
Universităţii din Oxford, care concurează cu Biblioteca Vaticană
referitor
la
dreptul de a se numi
cea mai veche bibliotecă din Europa, iar cu
cea Britanică – titlul
celei mai voluminoase
colecţii de cărţi ale
Marii Britanii.
Din anul 1610 (oficial –
din 1662) are dreptul la primirea obligatorie de
exemplare a tuturor publicaţiilor din ţară. Biblioteca poartă numele lui Thomas Bodley (1545-1613)
7

Sigismund al II-lea August - în poloneză: Zygmunt II August; în
lituaniană: Žygimantas III Augustas I - (1 august 1520 - 7 iulie 1572) a
fost rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei, fiind singurul fiu al lui
Sigismund I cel Bătrân, acesta urmând-l pe tatăl său sub numele de
Sigismul al II-lea, în 1548. A fost căsătorit de trei ori și a fost ultimul
membru al Iagellonilor care nu a avut copii, iar prin Unirea de la
Lublin s-au introdus alegerile monarhiei.
8
Czesław Miłosz (n. 30 iunie 1911, Šeteniai, Imperiul Rus, astăzi
Lituania - d. 14 august 2004, Cracovia, Polonia) poet și romancier
polonez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1980. În
motivația juriului care i-a acordat premiul Nobel se amintește: „a
ilustrat, cu o perfectă clarviziune, condiția precară a omului într-o
lume dominată de conflicte profunde".

An V, luna febr.
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– un renumit colecţionar de manuscrise vechi, angajat în serviciul diplomatic al reginei Elizabeth. Cu
toate acestea fondatorul bibliotecii se consideră
episcopul Thomas de Cobham (decedat 1327), care
a creat la universitate o colecţie mică de cărţi, legate de rafturi cu lanţuri pentru a nu fi scoase de
pe teritoriul instituţiei. Din anul 1410 această bibliotecă aparţine universităţii, iar mai târziu ducele
Humphrey de Gloucester a îmbogăţit fondurile
bibliotecii. Graţie lui, din 1450 şi până în prezent,
biblioteca se află în încăperi noi şi spaţioase. Pe
timpul dinastiei Tudor I, universitatea a sărăcit,
Edward VI a expropriat colecţiile de cărţi ale universităţii, au fost vândute chiar şi rafturile pentru
cărţi.
În 1602 Thomas Bodley nu numai că a restaurat biblioteca, dar i-a oferit şi încăperi noi. El a
prezentat universităţii colecţia sa de carte, a achiziţionat cărţi din Turcia şi chiar din China. În ultimele secole, pentru plasarea colecţiilor bibliotecare au fost construite câteva edificii, inclusiv
Rotunda Radcliffe (1737-1769) – marea capodoperă britanică.

Biblioteca Naţională a Franţei

Biblioteca Naţională a Franţei îşi are originea în biblioteca regală, fondată în Luvru de către
Charles V în 1368. Biblioteca a fost extinsă de
Louis XIV şi a fost deschisă pentru public în 1692.
Colecţiile bibliotecii s-au extins la mai mult de
300000 volume în timpul fazei radicale a Revoluţiei
Franceze, când au fost capturate bibliotecile private ale aristocraţilor.
Prin Acordul Revoluţionar Naţional al Franţei, Biblioteca a devenit prima bibliotecă publică
din lume în 1793. După un şir de schimbări ale re-
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gimului în Franţa, biblioteca a fost redenumită în
Biblioteca Naţională Imperială şi, în anul 1868, ea a
fost transferată în încăperile de pe Rue de Richelieu, construite de Henri Labrouste. În zilele noastre acest ansamblu păstrează o parte mică din colecţii, dar cea mai valoroasă secţiune a bibliotecii
naţionale o reprezintă manuscrisele. Depozitul principal al bibliotecii, a fost constituit în sectorul 13;
astăzi, biblioteca este adăpostită în cele patru turnuri înălţate pe malul stâng al Senei sub formă de
cărţi deschise, depozitul purtând numele lui François Mitterrand.
Biblioteca Naţională are cea mai bogată
colecţie de literatură francofonă din lume şi se
consideră cea mai mare bibliotecă din Franţa. Misiunea sa este de a forma colecţii, îndeosebi copiile
lucrărilor editate în Franţa, care trebuie, conform
legii, să fie depozitate acolo, să fie păstrate şi făcute accesibile publicului. Biblioteca posedă un catalog de linkuri, colaborează cu alte instituţii naţionale şi internaţionale şi participă la programe ştiinţifice.

Biblioteca Ambroziană

Biblioteca Ambroziană este o bibliotecă
istorică din Milano, precum şi locaţia galeriei de
artă Pinacoteca Ambrosiana. Numită în cinstea lui
Ambrose, apărătorul sfânt al Milanului, biblioteca a
fost fondată de Cardinalul Federico Borromeo
(1564-1631), ai cărui agenţi au călătorit prin toată
Europa de Vest şi chiar prin Grecia şi Siria, în căutarea cărţilor şi manuscriselor. Unele dintre cele
mai importante achiziţii au fost manuscrisele mă-

An V, luna febr.
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năstirii benedictine Bobbio (Bobbio, an. 1606) şi
biblioteca lui Vincenzo Pinelli cu mai mult de 800 de
manuscrise, care au fost depozitate în 70 de cutii,
fiind trimise la Milano. Aici se află renumita Iliada,
Ilia Picta. În bibliotecă se păstrează 12 manuscrise
ale lui Leonardo da Vinci, 12000 de lucrări ale pictorilor europeni din secolele XIV-XIX, Vergiliu cu
ilustraţiile lui Simone Martini şi Marginalia lui Petrarca, şi multe alte comori culturale.
Construcţia a început în 1603, iar la 8 decembrie 1609 biblioteca a fost deschisă pentru public. După biblioteca Bodliană, deschisă la Oxford
în 1602, această bibliotecă este a doua bibliotecă
publică din Europa. Biblioteca dispunea de o tipografie şi o şcoală a limbilor clasice. De asemenea în
bibliotecă au intrat Academia şi Pinacoteca, fondate tot de Federico Borromeo.

Biblioteca lui Laurenţian
Biblioteca lui Laurenţian din Florenţa, Italia, este cunoscută ca biblioteca în care se află mai
mult de 11000 de manuscrise şi 4500 de cărţi vechi
editate. În sala de lectură a Bibliotecii totul este
îndeplinit după desenele lui Michelangelo: podeaua
din teracotă roşie ornamentată, bănci, dulapuri,
birouri, vitraliile şi tavanul.

În 1571, biblioteca pe care o comandase
Marele Duce Cosimo I, Michelangelo Buonarroti, a
fost deschisă pentru public. Cosimo, amabil, le-a
permis florentinilor să utilizeze cărţile sale: codurile din biblioteca personală a familiei Medici erau
aranjate în dulapuri-pupitre. În prealabil, de pe
cărţi s-au scos coperţile şi li s-au confecţionat coperţi identice din piele de culoare roz, cu stema
familiei Medici.
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Cărţile erau legate de pupitre cu lanţuri –
pentru siguranţă. Până în prezent ele se păstrează
în acest mod. Printre capodopere se numără lucrările lui Tacit, Eschil, Sofocle, Quintilian şi Codul
lui Justinian, copiat în scurt timp după promulgare
la mijlocul secolului al VI-lea. În bibliotecă se mai
păstrează manuscrisele lui Petrarca, Boccaccio şi
originalul autobiografiei lui Benvenuto Cellini.

Biblioteca Regală din Escorial

Biblioteca din complexul mănăstirii din Escorial (Spania, Madrid), care numără mai mult de
40000 de volume, a fost fondată de Filip II. El a
cumpărat din întreaga Europă cele mai bune colecţii
de carte şi a adus aici arhiva sa. În Escorial s-a
produs şi prima reformă bibliotecară în istorie – în
Evul Mediu, cărţile din bibliotecă erau plasate sub
unghiuri drepte la sursa de lumină. Tot aici au început să aranjeze cărţile pe rafturi de-a lungul pereţilor. Constructorul bibliotecii în stil baroc, finalizată în 1584, a fost Juan de Herrera care a proiectat şi rafturile. Biblioteca reprezintă o sală gigantică cu lungimea de 55 metri. Tavanul boltit a
fost pictat de Pellegrino Tibaldi, reprezentând alegoriile Retoricii, Dialecticii, Muzicii, Gramaticii,
Aritmeticii, Geografiei şi Astronomiei.

Această carte este considerată capodopera
caligrafiei secolului al IX-lea. În afară de cărţi şi
manuscrise, în bibliotecă se păstrează cel mai vechi
cimpoi din Irlanda, datat cu secolul al XV-lea. În
Camera lungă, principala sală a bibliotecii Colegiului
din Trinity, a fost iniţial un plafon plat, iar cărţile
erau plasate doar pe nivelul inferior. La mijlocul
secolului al XIX-lea, rafturile fiind deja pline, s-a
construit un tavan boltit şi s-au instalat rafturi pe
al doilea nivel.

Vedere din exterior - Biblioteca Colegiului din Trinity

Selecţie şi prezentare,
Dorina Litră,
Viorela Codreanu Tiron

Biblioteca Colegiului din Trinity
Fiind cea mai veche din Irlanda, biblioteca
este o parte componentă a Colegiului din Trinity,
fondat de Elizabeth I, în 1592. În prezent, ea are
statutul de depozit naţional de cărţi: aici este
transmis câte un exemplar al tuturor cărţilor editate în Marea Britanie şi Irlanda. Capodopera principală este Cartea lui Kells, în care Cele patru
Evanghelii sunt scrise în limba latină

N.B.Vă rugăm să consultaţi şi numerele 11/39,
2014 , 5/45, 2015 şi 7/47, 2015, unde veţi găsi
mai multe detalii despre: Biblioteca Vaticanului,
Biblioteca Ambroziană şi, respectiv, Biblioteca Naţională a Franţei.
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MARIA FILIPOIU,
Bucureşti
ALINA MARIETA ION,
POVARNIS

Brăila

Ţi-ai zis că n-o să-ţi iroseşti viaţa,
că n-or să meargă vecinele-n urma ta minunându-se
ce gospodină în viaţă, ai fost,
cu ferestre frumos strălucitoare, iarna târziu,
şi chiftele inovate-n frigider.
Ţi-ai jurat strâmb că ai să iubeşti neîncetat
şi intens, cerul şi pământul la fel,
nu să închizi uşa cu cheia
îndată ce-ai intrat în cutia ta de chibrit.
Te-ai călcat singură pe picioare
şi rufele lenjeriei corpului slab
le-ai apretat ani în şir
ca să nu se vadă dolofanul de suflet,
îndărătul dungilor sale.
Te văd, să ştii, şi acum
cum musteşti aşteptând.
ZANMAI
Şi fu iarăşi lumină
când se hotărî
să se plimbe cu mâinile drese-ntr-o cupă
pe lângă bulevarde largi,
despicate-n scuaruri potopite de verdeaţă.
Pe jos, pietre încremenite
mirosind a bastonașe şi cerneală,
se scurg pe lângă tălpile lungi,
de înţelept repetent,
şi păsuie adierea trecerii sale.
Apa uscată se prelinge şi ea
Nevăzută-n splendoare
ca să-nmoaie fântâni de tăcere
şi apoi gata,/gândul muri.
© Alina Marieta Ion

DOR DE SATUL NATAL
-pantumPe vis înaripat pun dorul inimii,
să-mi ducă nostalgii spre satul meu natal,
în primăvară, când înfloresc salcâmii.
Cu balsam de tei să-mi scalde visul real.
Să-mi ducă nostalgii spre satul meu natal,
pe vis înaripat pun lacrimă de dor.
Cu balsam de tei să-mi scalde visul real,
ce-n suflet îl port cu dorul părinților.
Pe vis înaripat pun lacrimă de dor,
să revăd livada, când înfloresc pomii.
Că-n suflet o port, cu dorul părinților,
ce s-au îndepărtat în trecutul vremii.
N-am să văd livada, când înfloresc pomii.
Copacii s-au uscat, când au îmbătrânit.
Și toate au rămas în trecutul vremii,
amintiri ca părinții care au murit.
Ca pomii s-au uscat, când au îmbătrânit,
arbuștii de liliac și iasomie.
Amintiri sunt, de când părinții au murit
și grădina casei au lăsat pustie.
Florile de liliac și iasomie
în primăveri le ud cu roua din priviri.
În grădina casei rămasă pustie,
cu lacrima dorului îmi scriu amintiri.
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ADRIAN PĂPĂRUZ

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

DAN PETRUŢ CĂMUI
concert pentru bangladesh

promisiune

de câte ori aud cobor niște scări
arcuite ca sprâncenele tale
mă tragi de cravată până în dormitor
rămân fără haine
brațele trase din locul lor
lucrurile dispar atât de repede ne rotim
în căutarea intrării
unghiile pe spatele pregătit să se transforme
într-o coamă se înfig așa cum ai rupe
de sărbători pâinea frământată acasă

poate nu sunt
şi nu am să pot fi niciodată
lumina nopţilor tale
visele mele singure
nu te pot
desigur
ajuta să mergi spre eternitate
toamna din sufletul tău
nu o pot face vară
eu
rătăcitul prin mine
prin tine
prin viaţă

iubirea scrie un concert pentru trupuri
arată tot ce ar putea să inspire
de parcă nu mai ajung să-ți desfac buzele
mă împing și alunec
pe podeaua de stropii fugiți dintre coapse
dezvelesc o statuie

iartă-mă
sunt la fel de imperfect
precum toţi ceilalţi
ce stau la coada fericirii

până și piatra suspină
sunetul face să vibreze spațiul din care
luna toarnă în ochii mei
aburii împietresc pe rochia decoltată subtil
calc instinctiv cu zâmbetul descompus de dorință

dar voi fi aici
lângă tine
azi
mâine
în fiecare zi

dimineața
te acopăr și-mi va fi dor
ca unui olar de căldura lutului în mișcare

până la sfârşit
© Adrian Păpăruz
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CAMELIA ARDELEAN,
Deva
Scenariu absurd
Azi mi-am tocit genunchii pe caldarâmul vieții,
Cu pletele-mi de gheață l-am mângâiat nervos
Și mi-am izbit durerea senilă de pereții
Aceluiași scenariu absurd, răutăcios.
Mi-am aplecat grav fruntea, sperând să mă audă,
Din zările cernite, un Dumnezeu prezent,
Dar m-a izbit tăcerea-I hipnotică și crudă
Și-am înțeles: destinu-mi Îi e indiferent.
Nu am acces la zâmbet, căci i-am uitat parola,
Mormane de tristețe mă strâng ca un lasou,
Și chiar de sunt străină de foamea din Angola,
Flămând e al meu suflet în propriul său cavou.
Trăiesc pentru iubire, dar mă înec în ură
Din cupa de catranuri ce mă absoarbe-obscur,
Sub vălurile nopții, m-arunc în aventură,
Pătrunsă de-ntuneric, n-am chef nici să înjur.
M-am învățat cu răul, tovarăș chiar îmi este,
Din clipele-i vasale, corolă și-a făcut.
Sub draperia sorții, renunț și la proteste,
De frica unui sigur și-amarnic upercut.
Concluzia-i frivolă: ce mâzgă mă apasă!
Pe umerii-mi de vată se-nghesuie poveri.
De mâine-mi curăț trupul de veșteda carcasă
A unei neputințe ce duce nicăieri!
©Camelia Ardelean

Strada cu lavandă

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

MIHAELA GUDANA,
Tecuci

Străzi mirositoare, pline cu lavandă,
Urme de parfumuri strigă-n nostalgii
Se ascund de mine, nu vor să mai vadă,
Vara care scrie triste elegii.
Vântul tău străbate liniștea străină,
Adormiri atente stau în amăgiri.
Un război, o pace ni se tot anină,
Ochiul când străbate ultime priviri.
Strada fără tine zace-n așteptare,
Te-a cuprins iar dorul zborului nebun.
Oare unde-i timpul pentru fiecare?
Strada cu lavandă plânge în parfum.
Litere călătoare
M-ai luat cu tine, literă-ntr-o carte
Și gândul tău a stat pe drum ascuns.
Dar timpul n-a citit pe-aceeaşi parte
Și-n litere durerea a pătruns.
Eram un alfabet scris pe hârtie.
În virgulă şi-n punct te-am aşteptat,
Să mă citeşti, visând o feerie
De îmbrăţişări şi locuri de păcat.
În urma ta, am măsurat plecarea,
Și-am căutat-o dincolo de ploi.
Eram străina ce dorea ca marea
În val de litere să scalde visu-n doi.
De m-ai lăsa să-ți scriu, ți-aș spune
Că literele toate-mi stau în dor.
Sunt flori deschise, clar diamantine
Ce ard în flăcări semne de-adevăr.
De mi-ai atinge scrisul cu iubire,
M-ai înălța din valuri albăstrii,
Te-aș inspira adânc într-o privire
Când din poveste pleci, fără să vii.
©Mihaela Gudana
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În târgu-acesta ulițele-s roase
De amintiri ce trupu-ți înfășoară,
Te văd trecând încet, ca într-o doară,
Prin fața casei cu ferestre joase.

Rondelul cuvintelor

CRISTIAN LISANDRU,
Bucureşti

Dar toate rămâne-vor scrise,
Spre-a fi pentru suflet balsam,
Îmi bat contradicţii în geam
Şi plouă cu vorbe nescrise.
Sub noi am întins manuscrise,
Te caut, te tulbur, te am,
Dar toate rămâne-vor scrise,
Spre-a fi pentru suflet balsam.
Trudim într-o mină de vise,
De-o viaţă venim la program,
Un dulce, comun amalgam
Extras din adâncuri deschise...
Dar toate rămâne-vor scrise.
Rondelul oraşului lăsat în urmă

Ce vis nebun, ce locuri nenumite
Mă prind în ele noapte după noapte?
Afară plouă cu-ntrebări gândite,
Cu doruri nevăzute, nerostite,
Doar toamna-mi lasă-n prag castane coapte
Și câteva iluzii istovite.
Sonetul scrisorilor de mai târziu
Am câteva povești la cingătoare,
Să nu te miri de-am să le scriu pe toate,
Pe umeri duc obsesii călătoare
Și-n mine propoziții vinovate.
Aș cumpăra mirarea ta în rate
Sau un concediu prelungit la poluri,
Să fiu îndepărtat de voci ingrate,
De criză, de inflație și roluri.
Să îți trimit în plic câteva doruri,
Ceva din mine care să-ți ajungă,
Prin ale iernii triste, reci decoruri,
Atunci când noaptea-ți fi-va mult prea lungă.

Oraşul acesta ne strânge
Cu braţe de fier, de ciment,
Şi smulge din noi, insistent,
O jertfă de carne şi sânge.

Rondelul basmului nescris

Ce joc de lumini se răsfrânge,
Absurd citadin, consistent,
Oraşul acesta ne strânge
Cu braţe de fier, de ciment.

Voi merge în basmul nescris
În noaptea aceasta de aur,
Spre-a fi al cuvintelor faur
Când luna se-ascunde-ntr-un vis.

Atâta durere ne-ajunge,
Să mergem în munţi, permanent,
Mi-e dor de-un destin congruent
Şi-un zimbru, în trup, mă împunge.
Oraşul acesta ne strânge...

Să fac un popas pe un plaur,
Acvatic, nocturn paradis,
Voi merge în basmul nescris
În noaptea aceasta de aur.

Sonetul unui vis de toamnă
La colțul străzii vaiet de vioară,
O birjă plimbă dame prețioase,
Un sfert trecut-a peste ora șase
Și-un șuier lung se-aude dinspre gară.

La orice gând de-al meu să iei aminte
Și, recitind, să mă păstrezi în minte.

Şi-mi stă ca un semn interzis,
Pe frunte, fantasma de laur,
Un şuier prelung de balaur
Se-mplântă-n trecutul ucis.
Voi merge în basmul nescris...
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muchia dintre

ANICA ANDREI FRASCHINI,
Evian les Bains,
Franţa
Stare cu pilule mov
Trăire între sfârșit și început,
într-un conținut păstrat cu sfințenie,
în insule mici, luxoase, grenadine,
în pilule mov, de remodelat fericirea…,
în păduri cu trunchiuri paralele, resemnate,
în fuiorul vântului cifrat,
în transfigurarea de vieți efervescente,
plastifiate,
în secrete și amintiri degradate…
Nu știu de ce îmi ard ochii,
nici nu vreau să știu…
Cum nu știu de unde vine
și încotro se îndreaptă
conștiința de sine, de mine, de tine,
foamea din noi, parura onirică,
prăpădul, aura, arca…
E veselie la țărm, în larg e plutire,
e sărbătoare între sfârșit și început,
e un alt conținut în corăbii feline,
în brațele gerului, gândului,
un alt început - încă nedurut,
super-noël, super-nouvel,
anticipare de zi, iluzie de noapte…

Studiez omul, în faza de ipoteză,
mâncător de orice
totalități suculente,
apoi devin curioasă de ce ascunzi,
cu o poftă de investigare
ușor androgenizată
în suprastructuri,
supralicitări și supremații...
(Avem bacterii deținătoare de cercei,
am cercei deținători de bacterii...
Dar ce vrea lumea asta,
cu pantaloni negri ?)
Mi-a rămas desenul cu frunze bordo,
cuprinse de gheață,
Aș încerca să îndrept măcar faptele mici și medii,
de care mi-ar putea fi rușine...
Unde și cum se reperează muchia
dintre această zbatere - fără rost Și nebunia blândă,
a unei indiferențe pacifiste ?
Îmi dezvăț inima,
iau semințe de gălbenele,
ca amintire,
încep să literez la mal
rezidențe de arhiduci,
fântâni shcön, fanfare,
aparatul curții regale,
Mozart, la șase ani...
Da, rămâne frumos aici,
în urma noastră,
pe Google Earth...

pilule mov,
de reîmbarcat fericirea…
cicatrizante de suflet,
echilibristică fină,
iertare divină...
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NICI ÎN VIS, NICI ÎN GÂND…

MIHAIL JANTO,
Germania

GÂNDURI BACOVIENE…
În frunzele moarte un gând nerostit,
se clatină-n vânt, împletindu-și cununa,
doar fulgerul taie în noapte, cuţit,
împlântat în morminte flămânde întruna.
Blestem nesătul se lipește de mine,
mă trage-n adâncuri o foame nebună,
bocancii se-nfundă călcând pe destine,
o soartă, într-un pumn de glod se adună…

Când raze de soare în suflet pătrund
şi roua de pe trestii îmi zâmbeşte,
mă pierd în gândul ce se zbate nebun,
în clipele-n care dragostea ta mai trăieşte.
Când ploaia mă dezmiardă-n tăcere,
mă spală de păcate şi gânduri sumbre,
privirea ţi-ar dărui doar raze de mângâiere
şi curcubee ce n-au văzut nici umbre.
Mă pierd când gustul tău mă îmbată
şi-n coapsele tale pasiunea clocoteşte,
când luna prin ferestre priveşte agitată,
dragostea ce ne cuprinde ca un cleşte.
Când sufletul te mângâie-n suave şoapte ,
îmi lipseşti din glas, de pe buze şi pleoape,
m-aş minţi neîncetat să nu sper să te revăd,
nici în vis, nici în gând, nici aproape…
© Mihail Janto

Putrede umbre mă scaldă-n aproape,
parcă aş fi şi eu cioplit din granit,
se caţără pe mine, îmi cad peste pleoape,
nici ceasul nu bate, demult stă amuţit.
E linişte veche, adânc în morminte,
apuse amintiri suspină-n sicrie,
se aprinde o stea, sau poate asfinte,
iar vântul azi noapte, nu plânge, adie…
Nu-mi pasă, e toamnă, prin ceață văd luna,
norul sălbatic speranța-mi petrece,
mă reazăm de-o cruce uitată și rece,
simțind cum se scurge viața întruna...
Aud cum plânge moartea între morminte,
cosind grădina vieții, iar și iar…
şi strâng la piept o umbră să m-alinte,
pentru că, azi… îngerii se nasc… tot mai rar!..
Mihai Cătrună - Vis
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Îmi lipsești

Eu…
Ochii mei,
devoratori de stele
și de toamne,
și de zori mocniți,
și de ploi
căzând pe tinichele,
de doi ochi,
departe și cuminți.
Gura mea,
și ea devoratoare
de cafea,
bomboane,
sărutări,
de cuvinte,
râsete bizare,
și de spații, timpuri,
și tăceri.
Mâinile,
mai mult devoratoare
de-ntâlniri
și de îmbrățișări...
De amurguri, de fiori,
de așteptare,
de atingeri, gesturi,
de plecări.
Mintea mea
la fel devoratoare
de iubiri,
de mâini,
de guri,
de minți.
De-amintiri,
cadrane,
minutare...
De doi ochi,
departe și cuminți...

ANA LEAH,
Republica Moldova

Îmi lipsești, în acest anotimp,
Cum în toate-mpreună luate,
Și trăiesc pân-acum tragedii,
Că mi-e frică de-așa libertate.
Îmi lipsești, cel mai mult de pe mâini,
Și din glas, de pe buze și pleoape.
M-aș minți că nu sper să te văd
Nici în vis, nici în gând, nici aproape.
Îmi lipsești, deși-ncerc în zadar
Să te cat prin scrisori necitite;
Încă n-am învățat să te pierd
Printre frunzele mototolite.
Îmi lipsești. Îmi e gol și pustiu,
Numai toamnă îmi curge prin vine.
Te-aș uita, dar mă tem c-ai să vii,
Poate ieri, poate azi, poate mâine.

Ucide poetul din mine
Ucide poetul din mine. Mă-ncurcă Trăiește în sinea-mi mai mult decât tine.
Din fiece gând de-al meu și-a făcut casă
Și strigă, și urlă, și nu mă mai lasă.
Ucide poetul din mine. M-alungă Din propriul trup și din propria viață.
De-atâtea cuvinte deja-s obosită,
Tăcerea de mi-ar fi rămas nerostită.
Ucide poetul din mine. Mă minte De mult i-am dat timpul de prin calendare.
De mult poezia-i schimbată pe zile,
De mult îmi trăiesc ciorna vieții pe file.
Ucide poetul din mine. Mă fură Mi-a luat și iubirea ce-ți este promisă.
Trăiește în sinea-mi mai mult decât tine,
Ucide, ucide poetul din mine.
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POP STELU,
ÎNCĂ UN PAS

Cluj

cu fiecare clipă pășesc în univers
cu fiecare cuvânt nerostit
înnobilez sufletul cu un vers
și-n zborul meu ancestral
adun în pumni praf stelar
pe suflete deschise cu grijă îl presar
trăiesc minunea lumii cu fiecare clipă,
cu fiecare ceas
din zborul meu spre înalturi...
oare
cât a mai rămas?
mai fac un pas în Univers!

OVIDIU OANA-PÂRÂU,
Bucureşti
SĂ NU LAŞI NOAPTEA
Să nu laşi noaptea
să sfârşească !
Ascunde ceasornicul
între vise
şi lasă să bată
doar pleoape
ce strivesc
lumina lunii.
Iar când cocoşul
va cânta a doua oară,
răstoarnă-ţi aşteptarea
peste mine,
zidindu-mă
în cearceaful ridat
de truda iubirii.

STAND BY ME
stai cu mine toamnă a tăcutelor cuvinte
cum picuri din unde
tu mă ascunzi în necuvinte
azi le fac în necaz tomnaticelor frunze
ce unduiesc în ramul nud
o ultima rundă de an lud
mai caut un compromis
în cuvântul rând
ce vrea să fie revers al așa-zisului vers

PĂMÂNT ÎNCĂRUNŢIT

(rezultatul orânduielii alambicate cu literă de alfabet
dintr-o nevinovată smucitură de tastatură de net)

stau și mă socot /cu timpul netot
ce nu-mi dă răgaz / de taifas cu ale mele cuvinte
rostuite cu rost și sârg
într-o banală înșiruire de gând
când mă plec și mă supun Cuvântului Bun
și spun, și spun
stand by me…
stand by me...

Pământ încărunţit de iarnă,
îmbătrânind, tu înfloreşti
vitralii albe în fereşti,
când fluturi albi încep să cearnă,
darul tăriilor cereşti.
Un foc etern păstrezi în vintre
de seve dătător şi viaţă.
Paloarea ta e doar o ceaţă,
sau voal de chiciuri puse printre
lăstari şi pomi, spre dimineaţă.
Curând, din mantia omătată,
căpşoare albe vor cerşi
lumina, spre a înflori
pe pajiştea împovărată,
de verde-n tonuri viorii.

© Pop Stelu
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LILIANA TRIF
DESPRIMĂVĂREAZĂ-MI OCHII
„zâmbetele tale erau răscruci de drum”
mi-am îngustat
atât de mult
orizontul căutărilor
încât nici soarele
nu mai răsare
din est
pentru mine
primăverile vin
de undeva
dinspre nord
încep timid
dezgheţându-mi sufletul
razele de lumină
trec perpendicular
prin fanta
irişilor
înfloriţi în ochii tăi
câteodată ninge
în sud
cu baloane de săpun
pe care le botez
atribuindu-le cuvinte
pe care nimeni
nu ar îndrăzni
să le rostească
tu râzi
ca şi cum ai înţelege
că de nicăieri
vin primăverile mele
şi râsul tău
e doar începutul
unui anotimp
la care altădată

An V, luna febr.
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nici nu visam
desprimăvărează-mă
numai atunci când noaptea
cade cu zgomot
de fruct copt
pe pântecul meu
ca-ntr-o livadă
a iubirilor interzise
TUŞ
ştii lacrimile acelea
nu au curs la întâmplare
au fost un fel
de-a-mi lua rămas bun
sau poate
o promisiune
promit să nu-ţi las urme
pe retină
nici măcar atunci
când vei căuta
furibund
să-ţi aminteşti
zâmbetul unui sfârşit de noiembrie
plecat prea departe
urmele de tuş
sunt singurele care
creionează vag
o mărturie
că am existat
undeva
pe o stea rămasă fără nume
peniţa atârnă greu
nemaigăsind drumul
înspre coala albă
a gândului
ca o iarnă siberiană
un loc în care soarele
e o fantasmă
desenată
imperceptibil în tuş
mi-e frig
mi-e dor
mi-e întuneric.
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erotismul
nu ca pe o trăire de moment
ci făcând o călătorie
prin eternitate

IOAN GRIGORAŞ
Erotică
- despre toate
lucrurile intangibile
din viaţa mea
nu ţi-am spus
nimic
deocamdată
dar încep prin
a-ţi mărturisi
că tu eşti cea mai erotică
întâmplare
pe care o trăiesc
nimeni nu m-a penetrat
atât de uşor
atât de adânc
până în cele mai de taină
unghere ale sufletului
ce atingere delicată
au inventat
îngerii
nimeni nu mi-a luat
în căuşul palmelor
inima
pentru ca mai apoi
apropiind-o de buze
să-i şoptească
te-am croit după chipul
şi asemănarea mea
chinuitor de dulce
ameţitor de amară
întunecată ca miază-noaptea
în care te-am visat
alergându-mi
prin stepa trupului flămând

- între noi
cuvintele s-au dezbrăcat de înțelesuri
au lăsat doar tăcerea să-nflorească
pe fiecare pliu al catifelei
ce-mi învelește nopțile
colorate cu parfumul tău
aici
mă pierd adulmecând
liniștea buzelor rătăcite
pe mugurul sfârcului dat în pârg
degetele tremurânde pe claviatura
pianinei ascunse în oaza trupului
unde mă scufund
să-mi răcoresc pupilele dilatate
de atingerea boabelor împerecheate de rouă
și cât de flămând am fost
cum m-au mistuit
setea
praful
ciulinii drumurilor cu sens unic
și taxa de parcare
până m-ai strâns în căușul palmei
m-ai modelat
după chipul tău
și m-ai ascuns sub coasta stângă
departe de lumea bolnavă
să uit de toate
de moarte
de viață
de pelagră
acum
trăiesc
și mor spre a renaște
în trupul tău
întreg
îți aparțin
și ești a mea
cu fiecare parte
© Liliana Trif & Ioan Grigoraş

de la tine am învăţat

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

Page 36

NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE

ELENA MITITELU,
Vaslui

RONDELUL UNUI VIS
Trăim un vis mult așteptat
Iarna se-așează, nu-i mister.
Cu fulgi zglobii a colindat,
La geamuri prins-a fir de ler.
Întregul sat a-nveșmântat,
Cu amintiri prinse-n rever,
Trăim un vis mult așteptat
Iarna se-așează, nu-i mister.
Pământul doarme în palat,
Prin rotocoale înspre cer,
Valsează fumul dezlânat.
Când lemnele trosnesc a ger,
Trăim un vis mult așteptat!
ROTIRI DE ARIPI PE-ALBASTRU ZENIT
Rotiri de aripi pe-albastru zenit,
În unduiri rătăcind fac paradă,
Ploaia de frunze ce cade-n şaradă,
Urzeşte covorul cu fir aurit.
Scârţâie carele pline de roadă,
Sub candela lunii cu vânt liniştit,
Grătarul ne-mbie la puiul prăjit
Şi la bobiţa ce fierbe în oală.
Amurgul din zări cu-ncetul se lasă,
În zdrenţe adoarme dealul uşor,
Răsună-n ecou prin negura deasă,
Scripcarul naturii-n cântec de dor,
La horă feciorii-şi găsesc mireasă,
Bătrânii-şi deapănă-al vieţii fuior…
DEPARTE-N TIMP
Departe-n timp
Departe-n timp, în roua dimineții,
În orice an câte un trandafir,
Am adunat pentru buchetul vieții,
Ca la amiaz’ să-i număr fir cu fir.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Anii s-au scurs așa, ca în hipnoze,
Și noaptea-n zori se-arătă agale,
Mă uit că în buchetul meu de roze,
Rămas-au spinii goi, fără petale.
După șaizeci de ani, schimbat în doză…
Primim câte-nu buchet enorm de flori,
De osteoporoză, de artroză
Și de scleroza plină de rumori,
Ciroza și nefroza și viroza…
Cui pasă că ne-înțeapă și ne dor,
Că simți cum spune-ți-va azi mimoza,
E noapte-închide ochii, dormi ușor!
LA PUTNA, CÂND CLOPOTUL BATE
La Putna, când clopotul bate
Ştefane Mare, Tu, Ştefane Sfânt,
La Putna, când clopotul bate,
Moldova-ţi strigă să ieşi din mormânt,
S-aduni iar oşteni în cetate.
Fuge ecoul pe-ntregul pământ
Şi lumea întreagă străbate,
Ştefane Mare, Tu, Ştefane Sfânt,
La Putna, când clopotul bate,
Ne-aduce aminte, prin al său cânt,
De luptele pentru Moldova,
De-a Ta domnie, de al Tău avânt,
De tot ce dezvăluie slova…
Ştefane Mare, Tu, Ştefane Sfânt!
MÂNDRE FLORI DE SÂNZIENE
Mândre flori de Sânziene
Din câmpii, de prin poiene,
Fetele în zori adună
Mândre flori de Sânziene
Să le strângă în cunună.
Prinse-n ii de Cosânzene,
Până luna să apună,
Din păduri, de prin poiene,
Fetele în zori adună,
Cucu-și lasă glasu-alene,
Astăzi doruri se-ncunună,
Ca-ntr-un vis ascuns sub gene,
Glasuri de feciori răsună,
Din păduri, de prin poiene!
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PREA CURÂND

O RUGĂMINTE…

MIHAIL RUJOIU9,
Câmpina

Păstraţi-mi şi mie o fărâmă de lumină
Bucata daţi-o cui oţi vrea,
Mie îmi ajunge doar atât
Şi dau şi la duşmani din ea.
M-am săturat de atâta înşelăciune
Vouă prietenilor v-o spun,
Că voi staţi aproape lângă mine
Reci, cu mâinile în sân.
Atâta vreau eu de la voi
Să credeţi că am fost om bun,
Chiar dacă după ce eu voi pleca
Toţi mă veţi considera nebun.
Şi credeţi pe urmă ce veţi vrea
Departe mi-e inima şi gândul,
Dar de acum pe mai departe,
Să le săpaţi şi altora mormântul.
Şi nu se ştie oare ce va veni
Şi acum ca să închei cuvântul,
Gândiţi-vă mai bine şi la voi,
Să nu vă sape alţii mormântul.

EFECTUL
Din timp, destin şi teorie
Plătim din naştere simbrie
Şi ne alegem cu efectul
Tot căutându-ne defectul.
Când teoria o lăsăm deoparte
Atunci destinul ne împarte
Din timp în timp din loc în loc
Şi c-o fărâmă de noroc.
Să ne alegem noi defectul
Până-şi va face el efectul.

9

Mihail Rujoiu s-a născut la 20 ianuarie 1969, la Câmpina, judeţul
Prahova. Activitatea literară a luat naştere în anul 1985, luând premiul al-II-lea la concursul de creaţie literară Roşu Vertical. În anul
2012, a debutat literar cu volumul de versuri Din fum de ţigară.

Ce am de spus, nu va fi când
Şi nu o să fie prea curând
Şi nici poate de la-nceput
Pentru că tot curând-ul este pierdut…
Şi prea curând nu vrea să-mi fie
Într-un curând de nostalgie
Pentru că tot ce am de la-nceput
Poate-ntr-o clipă se va pierde.
Cine? curând nu va fi când
Şi-atât de des e prea curând
Şi tot curând, de la-nceput,
Poate s-a vrut dar s-a pierdut.

NINGE BLÂND
Ninge blând cu albe flori
Stele stau ascunse-n nori,
Iar pe drum parfum color
Lângă foc clipe de-amor.
Pe zăpadă scriu c-o frunză
Ce-a căzut plină de nea,
Vântul se crapă în două
Iar seara albă se vrea.
Multe păsări ce-au crezut
Că iarna n-o să mai vină,
Se ascund acum în scorburi
Şi-n parfum crud de răşină.
Chiar şi luna a-ngheţat
Să strălucească nu poate,
S-a retras ca ochiu-n pleoapă
Buze reci şi nesărate.
Ninge blând pământu-i moale
Paşi se-nfing şi urme lasă,
Flori pe geam încremenite
Şi-un foc viu veşnic m-apasă.

© Mihail Rujoiu
din vol.: Aripi frânte în cenuşă
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şi Dumnezeu începu să plângă,
inamicul începu şi el să plângă.
Doar fiul şi îngenunchierea tăceau...

FLORIN T. ROMAN10
VIS DE IARNĂ

Arad

Să-mi cânte inima un cântec lin, şoptit,
să beau un ceai cu Eminescu, la zenit,
să-mi cadă fulgi de nea pe zâmbet, iară,
să-mi cânte-un ţurţur o colindă, la chitară,
să zbor pe cer cu razele de soare,
să strig în cor cu corbii o urare,
să scutur norii de zăpadă, blând,
să invit stelele la dans, pe rând,
să stau la gura sobei cu o zână
şi când mă culc ea să-mi ureze Noapte bună!
Când mă trezesc să fiu doar eu şi bradul,
să-mi fac bagajele, să părăsesc Aradul...
si să călătoresc cu magii-alăturea,
urmând cu sufletul pe cer aceeaşi stea,
să merg printre troiene de lumină nins, pe jos,
să mă-ntâlnesc şi eu la iesle, cu Hristos.
Păi nu-i aşa că e un vis frumos?
IMPLORARE
- Nu trage ! - strigă îngenunchiată
în faţa icoanei
cu Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu -,
mama soldatului
care-şi apăra ţara.
Dar inamicul a tras.
Şi mama începu să plângă,
apoi icoana începu să plângă,
şi Precista începu să plângă,
10

Florin T. Roman – n. 28 decembrie 1968, licenţiat al Facultăţii de
Drept. Publică pamflete şi poezii pe site-urile Lumea justiţiei şi Juridice.ro şi în revistele Viaţa arădeană, Oglinda literară, Luceafărul,
Nomen Artis – Dincolo de tăcere. Obţine premiul II la Concursul Naţional de poezie „Dor de dor” Călăraşi în 2014. Alte volume publicate: în
2010: Idolii vremurilor noastre, Amare lacrimi binecuvântate, iar în
2012: România mea personală şi Dulce secundă fecundă.

GÂNDURI PE-O FRUNZĂ DE NU-MĂ-UITA
Aş vrea să plâng
dar lacrimile mele
s-au rătăcit
pe căi însingurate
luându-mi sufletul
pribeag, cu ele,
uscat şi însetat
de puritate.
Aş vrea să strig
dar nimeni nu m-aude
toţi au plecat
pe căi înstrăinate
luându-mi oasele
anemice şi ude
şi carnea putredă
pe jumătate.
Aş vrea să cad
prăpastii de lumină
din zare-n zare
noapte sfârtecată
luându-mi cugetul
cu vis, cu vină
spre stânci ce nu le voi
găsi vreodată.
Aş vrea să frâng
şi patimi, şi zăbrele,
dar s-au retras
şi cer, şi zbor, şi frunte
lăsându-mi inima
să bată cu putere
precum o toacă
dintr-un schit de munte.
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RUGĂCIUNE IV
Într-o după-amiază mohorâtă
de toamnă târzie
mă întorceam de la muncă,
îngândurat şi trist,
pe aceeaşi imuabilă alee
din acelaşi imuabil parc,
printre aceiaşi imuabili castani,
iar o frunză desprinsă
de undeva de sus
mi-a căzut pe creştetul capului,
mi s-a prelins pe frunte,
apoi pe umăr
şi s-a pierdut tăcută
printre urmele paşilor mei
şi mai tăcuţi.
Când am ajuns acasă
şi-am dat întâmplător cu ochii
de aceeaşi imuabilă icoană
de pe acelaşi imuabil perete
dinspre Răsărit
am tresărit
şi m-am trezit spunând:
Iartă-mă, Doamne,
am uitat să-Ţi sărut mâna!
NINSOARE ÎN LUNA LUI GERAR
Ciuleşte-ţi urechile, suflete al meu
şi-ascultă cum plânge cerul de ianuarie
cu lacrimi de zăpadă;
în palmele tristeţii azi s-a născut o stea.
Ninge, ninge fluent şi insistent
linişte, linişte, iată vin pe a vieţii cărare
Anul cel Nou şi Vasile cel Mare.
Argintul se cerne peste câmpuri, pe ape,
pe case, pe codrii, pe zboruri de corbi
şi pe nedumerirea mea,
peste garduri se-aştern capiteluri de nea.
Ninge, ninge subtil şi versatil
cu fulgi şi cu şoapte de noapte,
păşeşte genetic Botezătorul pe stele,
pe nori cenuşii şi pe visele mele.
Câtă linişte…Pare că lacrima gheţii
a-nghiţit soarele cu tot cu cerul.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Şi ninge, ninge curat şi aristocrat
fulgii blânzi şi pufoşi dansează pe aripi de vânt
rece
în ritmuri de Vivaldi
gerul Bobotezei îmi îngheaţă cuvintele în aer
când invoc primăvara din prag
la capătul dinspre februarie
Trei Ierarhi se-ntâlnesc în poetul din mine
cu versuri încă nescrise.
Fluturi de gheaţă fredonează armonii ancestrale în
zbor,
lupii le răspund pe mai multe voci, în cor.
Şi ninge, ninge fragil şi sublim
ca-ntr-o poveste de Fraţii Grimm
şi pe străzile tainice ale stărilor mele de spirit.
Te-aş îmbrăţişa dragă iarnă, până la dezintegrare,
până la umilă mirare,
dar mi-e milă de castitatea ta efemeră,
de fragilitatea ta austeră.
Toarce viforul norii cenuşii peste dealuri ca pe-un
caier
miliarde de aripi infinitezimale
se împletesc mistic în aer.
Ninge, ninge cast şi vetust,
ca-ntr-un roman al lui Proust,
ninge cu fulgi şi cuvinte,
se-aşază ultima ediţie a iernii peste lume, cuminte.
Iată, urme de paşi prin omăt
şi prin frământările-mi târzii.
Ninge, ninge genial de banal.
O sanie trasă de-un cal,
plină de amintirile verii,
trece discret peste discul palid al lunii,
natura întreagă pluteşte în alb maiestuos,
iar eu visez la gura sobei că beau o cană de vin
fiert
cu Eminescu, de ziua lui.
Şi ninge, ninge profund şi fecund,
ninge armonios şi duios
peste nepăsarea omului de zăpadă
şi peste rănile omului din carne şi os.
Ninge, ninge dureros de frumos…
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Ceas de trist final

LILIOARA MACOVEI,
Bucureşti

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

DORINA STOICA11
PENTRU MOMENT

Ard lacrimile pe obrajii prinşi între două mâini,
Rânjeşte ceasornicul unealta umilă a domnului Timp,
Se surpă în inimă dureri după suferinţi şi invers
Şi nu ştiu dacă este vreo întâmplare cu tâlc.
Nopţile-s trudnice şi viaţa e prinsă-n clenciuri
Strânse între două pâlpâieli de candelă nouă
Şi tare bine se vede câmpul care veghează
Sclaviile în ale lumii neştiute sensuri.
Prea multe păsări negre roiesc pe cer mereu
Dar s-au găsit baghete de dirijat şi-acolo,
Până şi semnele de întrebare se ruşinează în sine
Alături de enigmele atâtor spaţii neumblate-n
gând.
Se-apropie cumva un ceas de trist final terest
Sau trebuie ştiută scrierea unui epitaf oricum
banal?
Plâns în alb
S-a-ngreunat crucea de-atâta omăt
şi literele nu se mai cunosc,
dar eu ştiu cine plânge de dincolo de rece
şi-mi fac rugăciunea cu inima.
Plânge lumânarea în greul alb
aşa cum iernile de-acum aşteaptă,
dar eu ştiu cine plânge mai mult de-atunci
şi-ntinderile de-acuma sunt infinite.
Nu-i nimeni să cânte, să spună, să spună
de cântec, de dor, de viaţă, de noi
doar eu ştiu câte nopţi sunt albe de-amarul
de dor, de dor, de dor, de dor.
Şi doare, mă doare, mă sfarmă în mii
şi nicio speranţă uşa nu deschide.
© Lilioara Macovei

Bârlad

ne rotim odată cu pământul
ne-ntunecăm odată cu noaptea
înaintăm cu fluxul
dăm înapoi cu refluxul
pentru unii poate părea ciudat,
dar pentru mine
în luna când înfloresc teii
sunt necesare cimitirele
câte o bătrână micșorată de ani
uitată pe o bancă de copila
ce s-a grăbit să-i ocupe locul de veci
mă întreabă dacă nu mi-e frică
„nu!”
îi răspund
morții nu bântuie pe nimeni
ne facem singuri frică
până la urmă toți ajungem aici
tainele rămân însă taine
pentru moment
CÂND ȚI-AI ÎNTORS FAȚA DE LA MINE
Când Ți-ai întors fața de la mine, Doamne
Pământul și-a arătat nerușinat măruntaiele
incandescente,
apa a ieșit din matca prea strâmtă în căutarea
libertății,
cerul s-a întunecat
și a căzut pe pământ pucioasă și foc.
Când Ți-ai întors fața de la mine, Doamne
florile s-au făcut de piatră, piatra s-a făcut
cenușă,
11

Dorina Stoica – n. 14.03.1954, Răchitoasa Bacău. Debut în revista
Liceului „Ghe. Roșca Codreanu“ din Bârlad, rubrica Debuturi şi tradiții,
1970; debut editorial în 2008 cu vol. De la poezie la rugăciune, Editura
Sfera Bârlad. Alte volume: Daruri, Raiul în care am fost, Izvorul
îndepărtat, Bietul om sub vremi, De Florii in Țara lui Iisus, Când nu Te
iubeam, Ochiul curat - cu o grafică de Mihai Catrună.
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stelele s-au stins așa cum se topește o lumânare
uitată
la căpătâiul unui mort lăsat singur într-o capelă
întunecată.
Când Ți-ai întors fața de la mine, Doamne
păsările cântătoare nu au mai ciobit diminețile
cristaline
iar marea a revărsat peste mine valurile furioase,
umplându-mi gura cu sare și ochii cu lacrimi.
Când ți-ai întors fața de la mine, Doamne
luna ce mi-a aurit lunga noapte a Valparugiei,
în care iubitul se făcea în mine prunc nenăscut,
s-a lăsat înghițită de vârcolacii flămânzi de Lumină.
Când ți-ai întors fața de la mine Doamne,
Sokar și-a luat înapoi întunericul cu toate cele
ascunse ale lui.
UNDEVA SE ȘTIE TOT
Undeva, cineva știe tot ce se întâmplă.
Un scenariu se repetă pe scene diferite.
Regulile fac parte din joc.
Nimeni nu ține cont de ele.
Un cuvânt scris a ajuns la celălalt capăt al lumii
cu viteza luminii.
Nu mai scriu nimic,
dorm mai bine când știu că totul este doar în
mintea mea.
Vara, când timpul picură ca nisipul în clepsidră
și apa în fântână foșnește,
îmi doresc o noapte sub formă de mine și tine.
Așa de despărțiti de la un timp,
ne coacem dorurile în lanul de secară de veghe.
Pentru singurătate, universul e totuși prea mic.
Acum, la ora zero din noapte,
o liniște calmă mă ține în brațe.
Inspir, expir, îmi opresc apoi respirația.
Aștept să mi se întâmple ceva important.
În general, viața e banală.
În particular, e unică.
© Dorina Stoica
(vezi şi cronica de la p. 75)

CA O RUGĂCIUNE

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

BORIS MARIAN,
Bucureşti

1.
Ca o rugăciune în plin deșert,
Astfel scriu, este un fel de biblie,
Înving durerea, par a fi liber,
Sunt doar o cărămidă din zidul cunoașterii,
O urmă neîndoielnică, iarbă scrisă de Dumnezeu,
Privim și mergem, ora nu are soră,
Stelele nu întreabă de tine, bufnițele te privesc
apatice,
Te duuuuci, unde? Adevărul este doar o părere.
2.
Un don Quijote blând și iertător,
Aproape sfânt, deși e muritor,
Visez noi aventuri în alte lumi,
Unde au dispărut cei răi și buni.
Nu am regrete, nu mă vait nicicum,
Tot ce-am iubit sunt flori, mere de aur. Drum.
3.
Zilele poetului se numără în versuri.
El moare cu fiecare vers.
Poetul nu plânge.
Existăm între semenii noștri?
Luptăm să fim printre ei.
În momentul când murim,
viața devine altceva,
Soare și Oțel, lumină și tărie.
O vrabie s-a așezat pe grilaj.
E jalnică. Noi suntem acea vrabie.
Lumea se schimbă și fără noi.
Artistul este un papagal al propriilor îndoieli.
Ce va fi mâine? Who knows?
© Boris Marian
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SĂ MĂ DUCI

AUREL CHIOREAN,
Cluj

Să mă duci, să locuiesc în timpul tău
şi te voi iubi veşnic,
între ţărmuri de patimă
şi mări nevinovate.
Vom găsi rostul lui în verticala
înălţimii, pe care
genunchii noştri albiţi
îl simt la înălţarea rugii.
Este atât de greu să devii lumină,
dar noi o vom face, chiar dacă ea,
izvoreşte spre nesfârşiri,
în aerul sfinţilor
şi în alergarea cărnii.
Să mă duci, să mă duci iubito,
în pribegie sub pleoapa ta
şi să mă cuprinzi
cu lumină, fără teamă,
în vis cu visare,
ţinându-ne de mână,
de sub ochii tăi,
în crucea palmei tale !

să mergem doar în holda, de galben şi de maci,
cu inima curată, ce bate-un dor în piept!
Să dăruim speranţa, nespusă nimănui,
chiar dacă universul ne este plin de ploi,
eu să rămân copacul, nedăruit oricui,
iar tu, vis lumânare, ce arde un dor în doi !
Să fiu mereu cu tine şi bun, dar şi stângaci,
ca săptămâna mare, ce rostul ei îl are,
nu holde fără spice, în dorul lor de maci,
sau clipă cea doar de dor, rămasă-n aşteptare !
Să fim din nou speranţe, cu-albastrul peste noi,
chiar dacă-n toamne pleacă în stoluri cârduri muze,
lumina s-o primim ca vise-n sfinte ploi,
să ne îmbrăcăm iubito, din nou, în verde....frunze !

DESTINUL
Am zborul verde, doar crescut din muguri,
sub dor învolburat, către un mal uscat
şi-o toamnă în care parcă, rămânem numai singuri,
spre o clipă de iubire, sau sfântă, sau păcat.
De dragul tău, iubito şi frunza m-a iubit
şi valurile toate din dor, neîntâlnite,
căci mi se pare clipa în care te-am găsit,
un răsărit de Soare, din lumile-arvonite.
Nu îmi plătesc trăirea, să pot să nu fiu trist,
destinul meu e clipa, din clipele trecute,
când te-am văzut pe tine, motiv ca să exist
şi să mă mistui dor, prin gările tăcute.
Să mă priveşti iubito, aşa ca pe un destin,
învolburate doruri din mări neîntâlnite,
covorul mi-e iubire, doar timpul mi-e puţin
în depănarea sorţii...trăiri nerăstignite !
©Aurel Chiorean

SĂ NE TRĂIM
Să ne trăim şi visul, iubirea şi oftatul,
chiar dacă ne îmbătăm, iubito-n necuvânt,
sub lacrima ce îneacă din când în când înaltul,
dar să ne întorcem buni şi vrednici pe Pământ !
Să ne visăm şi visul, speranţa nemurirea,
în praguri de biserici, alături de părinţi,
sub vuietul iubirii, să ne găsim menirea,
sau alergând pe câmpuri, acolo lângă sfinţi.
Să ne lăsăm văzduhul, văzând că e stângaci,
sau de avem corăbii ce se scufundă-ncet,
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Gustave Doré - Andromeda

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

Page 43

NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

dar emoţiile nu-mi vestejesc
şi chiar dacă-s toamnă târzie,
tinereţea se-alintă prin poezie.
Cândva sufletul a vâslit barca
'nspre tine iar valul ne bifurca,
dar dincolo de orice amăgire,
eşti Farul de pe ţărmul- Iubire.

MARIA-ILEANA TĂNASE,
ŢĂRMURI PARALELE

Bucureşti

De ce, iubirea a durut ?
nici până azi nu am aflat,
dar voi spera ca-n nemurire,
să fiu pe-altarul mult visat.
Mi-am asumat un mare risc
să te iubesc pe tine,
un blestem fără coperţi
dar, iubite, n-ai fost drept,
ţi-a lipsit curajul,
virtutea unui cavaler.
Voi ridica iubirea-n bernă,
un simbol al durerii,
privindu-l, vor scrie cu lacrimi şi poeţii
despre un suflet în doliu
în care ard lumânări.
Şi vom rămâne,
două ţărmuri paralele,
scăldate de amintirea unei iubiri nebune,
visând la fluxul şi refluxul clipelor efemere,
ce le-am trăit cu atâta plăcere,
chiar dacă azi, este doliu şi tăcere.

ÎN ALTĂ VIAŢĂ
De mult destinul nu face favoare,
ca pe răzor să crească-o floare,
tot mai grăbit timpu' se destramă
şi viaţa devine simplă panoramă.
Scriu, este tot ce pot să mai fac,
mângâi cuvântul să nu fie opac,
doare să te ştiu trist, însingurat,
iar tăcerea s-a apucat de oftat.
Pe strada speranţei s-a-noptat,
cuvântul se sufocă, îl ţii ferecat
în gânduri ţi-am rămas parapet
o ştii demult, dar acum îţi repet.
Reflecţiile mele sigur vor fi afect,
chiar dacă-n spaţiu nu au efect
şi din această lume fără poartă,
în altă viaţă vom avea o soartă.

FARUL
Plutesc pe valurile unui gând,
fără să ştiu că este flămând,
dar se-nfiripă o linişte-azurie
chiar dacă plaja vieţii-i pustie.
Lângă tâmplă toamna-i rece,
paşii oftează, fără s-alunece,
pe trupul meu clipa se zbate,
iar emoţia respiră prin şoapte.

Jeff Roland – Sub ploaie

Pe valuri de anotimp plutesc,
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ATUNCI, ACUM

VERONICA PAVEL LERNER,
Toronto, Canada
COPILUL-PRIETEN-POET

in memoriam M

zi de toamnǎ
o tânǎrǎ priveşte cu ardoare
spre soare
sub cerul deschis
se naşte-un copil
bucurie şi vis
creşte
cu rǎsfǎţ dojeneli şi iubiri
mama îl poartă
spre ţǎri de cuvinte strǎine
eu-tu-cu-mine-cu-tine
cărţi filme poeme
vârtej galopant
prin visatul neant
îmi eşti prieten mamǎ
citeşte fiule şi scrie
talentul fi-va-ţi bogǎţie
*
în altǎ zi
dintr-o altǎ toamnǎ
semnul de carte
a coborât fulgerǎtor în moarte
atunci
pe mormânt
cerul a chircit
în bǎtǎtorita mânǎ
lumânarea bǎtrânǎ
şi din mereul plumb
de-an-cu-an-şi-zi-cu-zi
îşi plânge o mamǎ încet
copilul-prieten-poet

Când valuri de albastru
Se lasă-n câmp din ape
Îşi drumuiesc izvorul
Departele - aproape
Când cerul din lumină
Pe flori împarte bruma
Se-ascunde-n joc amarul
De timp: atunci – acuma
De unde vii străine
Şi-n ce cuvânt de carte
Preschimbi tu din nesomnuri
Aproapele-n departe?
Când cerul pârguieşte
Felii de soare-n pâine,
Departele-i aproape
Şi-atunci e-acum sau mâine?

DACĂ AŞ FI ŞTIUT
dacă aş fi ştiut să scriu
aş fi depănat povestea a trei muguri
născuţi din vremuri
pe celălalt mal
dacă aş fi ştiut să cânt
le-aş fi îngânat melodia
dintre o memorie şi alta
o nuntă o şcoală un spital
dacă aş fi ştiut să desenez
aş fi pictat
izvor de culoare
din trei răsărituri
dacă aş fi ştiut să tac
aş fi inspirat cu suflarea
minunea
de dincolo de timp
dacă aş fi ştiut...dar nu le ştiu
pot doar să mă scald în sângeriul lor
trei sâmburi
dintr-un miez de viaţă

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

© Veronica Pavel Lerner

Page 45

NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

De pe cerul rece şi-nstelat,
am furat un pumn de stele
şi pe-un ţărm îndepărtat,
am început a mă juca cu ele...
Stă Luna paznic peste boltă,
îşi număra turma de astre...
Când mă vede, se revoltă,
aruncând fulgere albastre.

IOAN FRICIU
Sibiu
RONDELUL APROPIATEI BĂTRÂNEȚI
Bătrânețe, să nu vii!
Nu am chef să te aștept;
Îmi bate o inimă în piept
Și vreau să fiu printre cei vii.
Păru-i nins cu stele argintii,
Oricum spre tine mă îndrept,
Bătrânețe, să nu vii!
Nu am chef să te aștept.
Profund gândește și-nțelept:
Să nu ții seama că din vii
Mă-nvăluie foșnind discret,
Ale toamnei frunze arămii..
.

Bătrânețe, să nu vii!
CERNITE CIORI...
Se crăpa de ziuă-n luna ianuarie,
solitar treceam prin parcul trist,
în jur pe alei, nici urmă de turist,
doar cernite ciori zburau în vrie...
Cârdul se aşeza pe ramurile ude,
în copac atunci când vântul s-a oprit,
cioroii croncăneau sinistru c-au ieşit
din cuiburile lor... rămase nude.
Larma păsărească nu mai contenea,
începuse lupta să-şi ocupe locul,
se-mbrânceau cu aripile şi ciocul...

Spăşit, în noapte mă-ntorc,
şi scot din buzunar câteva stele,
şi mintea insistent mi-o storc...
Oare, ce-am vrut să fac cu ele?
N-am vrut să fac nimic,
am vrut numai să le ating
şi am devenit un hoţ de stele,
doar să le fur... cât nu se sting.

UN EV TĂCUT
S-a împlinit neîmplinirea,
unui ev tăcut și rece,
a biruit nebiruirea,
a tot ce prin lume trece...
S-a împlinit neîmplinirea,
unui trecut, uitat de lume
ș-un prezent care apune
în viitor nesigur și morbid...
Vom avea ce pune-n blid,
în evul acesta dur și rece?
Vom avea, c-avem cuvinte,
să implorăm divinitatea,
să ne apere cetatea,
să n-aducă libertatea,
că pe aicea nu se trece,
în acest ev,
tăcut,
fierbinte!...

Un „maidanez"trezit din somnolenţă,
prinde a lătra prin parcul desfrunzit,
cârdul de penate negre a muţit...
HOŢ DE STELE
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CÂND SE-APRIND LUMINILE ÎN NOAPTE
Autor Lilioara Macovei

Se-ntunecă parcă prea devreme şi de undeva, nu prea departe, parcă surâde păcatul. Drumul care taie satul în două începe să devină din ce
în ce mai pustiu şi rând pe rând la ferestre apar
lumini slabe, bolnăvicioase. Se lasă liniştea de iarnă.
În case se adună toţi după o zi de muncă şi frământări. Se trag perdele la geamuri şi fiecare se
apucă de treabă. Soba este plină cu lemne bune de
foc şi deja parcă e mai cald în casă. Mama, pregăteşte totul, tata supraveghează totul, noi ne jucăm
cu ce avem. Dincolo de geam vremea se descătuşează. Se înăspreşte şi-şi face planuri pentru câteva
surprize. La fântână s-a format gheaţă alb gălbuie.
E spuma din vară a valului nebun? E pânza de in spălată-n flori de tei? E poate dantela prinţesei pusă
deoparte pentru rochia de bal?
Lampa pâlpâie şi bine face, poate aşa o să
merg mai repede în lumea plină de vise realizabile.
Când am intrat în casă, piersicul meu unde-mi legam
mărţişorul după o lună de purtat la mână era supărat. Îngreunat de-atâta zăpadă i se rupsese o
creangă. L-am asigurat de dragostea mea şi spunându-i „noapte bună” mi s-a părut prea gânditor.
- De ce, frumos pom, eşti dus în vise?
- Încă nu am uitat vara.
Şi crengile se mişcă greu, dar se mişcă. Suferă şi tace. Şi eu la fel. De ce nu ar fi un an cu trei
veri şi-o toamnă? Şi râd la soare. Crezi că lui nu iar conveni să fie atâta timp admirat şi chemat la
multe festinuri? De ce nu ar fi un an cu două veri şi
două primăveri? Câtă lume îndrăgostită nu s-ar
vedea! Florile de gheaţă prind contur discret pe
geamul meu. Şi cu palmele calde stric opera iernii
încăpăţânate şi pusă pe fapte reci. O ajută şi vântul, acest suflu neastâmpărat şi orgolios, care arde
şi taie ce prinde.
Se stârnesc mici vârtejuri şi pulberea albă
de zăpadă se ridică spre cer. Se răsfaţă luna după
nori şi câte nu s-or alinta după perdele! Încremenită în genunchi fac crucea de final a rugăciunii de
seară. Sunt plină şi grea de păcate, dar închinarea
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mea poate ajută.. Se aude un şuierat sinistru. Prevesteşte a ceva la fel e înfiorător? Inima stă şi
doar ceasul din perete îi aduce aminte că trebuie
să-şi reia normalitatea. Pentru o clipă nimic nu s-a
mişcat. Îngheţase totul în casă. Rătăcirea a fost
prea lungă sau prea scurtă? Poate că... poate...
Se-ntunecă parcă prea devreme şi de undeva, nu prea departe, parcă surâde păcatul. Drumul
care taie satul în două începe să devină din ce în ce
mai pustiu şi rând pe rând la ferestre apar lumini
slabe, bolnăvicioase. Se lasă liniştea de iarnă. În
case se adună toţi după o zi de muncă şi frământări. Se trag perdele la geamuri şi fiecare se apucă
de treabă. La mine acasă, nu s-a aprins nicio lumină.
Soba nu mai este plină cu lemne bune de foc
şi e destul de frig în casă. Mama nu mai este, tata
nu, sora nu şi eu stau înţepenită în pragul casei. Nu
mă aşteaptă nimeni, nu am pe cine îmbrăţişa.
Îmi îngheaţă lacrimile pe obraji şi inima
vrea să stea. Ceasul din perete nu ar mai putea să
resusciteze nimic, a murit şi el. În fiecare din aceste zile, mor câte puţin. Şi s-a adunat ceva moarte.
Neliniştile sugrumante
De multe ori fac bilanţuri pe diferite teme
şi cele mai documentate sunt pe timpul nopţii. Am
inspiraţie, aplomb, discurs şi cele mai multe au
finalul bun. O problemă mă încearcă de o bucată de
vreme, înfruntarea a ceea ce urmează. Aici, mă
părăseşte până şi previziunea pe care mă bazez în
alte domenii. Arta de a ieşi din aceste strâmtori nu
mă mai caracterizează. Nu se vede seninătatea, nu
mă domină siguranţa, nu mă mai... adică, da, mă oboseşte. Totuşi, cine să ştie ce va să fie? Uneori cred
că nu am nici o rezolvare, prea sunt multe aceste
nelinişti, prea sunt nervii întinşi, prea se tace, prea
se vorbeşte. Stau sub povara asta şi mă cert cu
mine. Ceva a devenit insipid şi nu aş vrea să las
frâul moale. Mă va hăţui viaţa şi nu cumva greşeala
îmi va fi fatală? Doamne, fereşte-mă!
Sunt vulnerabilă şi nu pricep de ce. Sunt o
plângăcioasă şi mă consum. Cum, toate astea mă
eliberează de amărăciunile de azi, de mâine, de poimâine? Sau îmi iau din apetitul vieţii începând de
ieri?
Acum, ceva îmi este înfipt în piept, exact pe
mijloc. Trag aer şi sper să ajung la geam. Pe drum
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trec atâtea maşini, că-mi pierd până şi durerea. Cei
care sunt acuma în avioanele care mă zguduie din
configuraţie în timp ce trec pe deasupra capului
meu, ce gândesc când sunt la înălţime? Ce muzică!
Gălăgie pusă pe notele de sus. Repetiţie, vorbe spuse, iar repetiţie şi urlet, mult urlet. Schimb postul.
Ştiri cu sânge, cu plâns mă împietresc. Schimb privirea. E uşa tocită, posacă şi tăinuitoare. Schimb
gândul, adică vreau să-l... nu merge, nu vrea...
- Ce să faci şi tu cea care te zbaţi? Clemenţa mea este justificată.
- Da, ştiu că pricepi. Frustra rogatur qui misereri non protest. (În zadar te rogi de cineva care
nu ştie ce-i mila).
- Nu ştiu dacă te rugai, dar te-am văzut
acoperită cu nepăsare. Alung-o! Ştii că poţi ajunge
iresponsabilă şi te poţi sinucide?
- Gata! Mă insulţi şi-mi accentuezi ritmul
neliniştilor.
Într-un colţ al camerei, de pe un cuier, se
râzgâie o agăţătoare numai frunze. Totdeauna a avut pretenţii de elevată şi s-a întins ca pecinginea.
Nu m-am supărat, că mi-a plăcut verdele, altfel era
cadou demult.
Gândurile mele de acuma nu mai sunt energii
bune, sunt sculptorul şi eu materia primă. Mă ajustează zi şi noapte şi tot un abstract plictisitor şi
dărâmător voi ajunge. Am nevoie de o funie, de un
braţ să mă scoată de sub stăpânirea maestrului
dăunător.
- O, tu, noapte care eşti mama gândurilor
mele grele, nu vrei să te prefac în zi?
Prea multe bilanţuri, prea multe consumuri,
prea multe nelinişti. Sunteţi repetabile, plictisitoare şi-mi ocupaţi timpul. Mă sugrumaţi şi nu pot
striga după ajutor.
Plecaţi de la mine, deveniţi obsesii!
Ceva ca o sonerie de ceas, se auzi vag de
undeva. Un gust de viaţă amară mă năpădi din nou.

© Lilioara Macovei
(vezi şi versuri la p.41)
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CRISTIAN LISANDRU
Aripi
M-am trezit în mijlocul unui oraș pustiu.
Doar câteva ziare mototolite erau purtate de vânt
de-a lungul bulevardului, dintr-o parte în alta, în sus
și în jos, bezmetice și neliniștitoare, iar eu m-am
frecat la ochi, nedumerit, nedezmeticit, spunândumi doar drace, asta este exact ca în film.
Nu mi-am putut aminti despre ce film era
vorba, însă acesta este doar un amănunt nesemnificativ în context. Scenariștii de la Hollywood
inventează mai tot timpul, cu plăcere evidentă, personaje carismatice capabile să supraviețuiască apocalipselor de tot felul – naturale, nucleare, biblice,
bacteriologice ș.a.m.d. – reușind, în același timp,
într-un spectacol grandios de sunet, lumină și efecte 3D, să nu fie luate prin surprindere, să se lase
de fumat, de droguri sau de băutură, să se îndrăgostească la prima vedere, să citească tot ceea ce
nu citiseră înainte de resetarea „softului planetar”
sau să descifreze mistere pe care întreaga omenire
nu reușise să le descifreze, lucrând chiar și peste
program, în câteva milenii.
Spre deosebire de personajele respective,
eu nu eram nici carismatic și nici pregătit pentru
contactul cu un oraș stingher, părăsit de locuitorii
săi din cine știe ce motive alarmante.
Am tras pe mine un tricou și o pereche de
blugi și am ieșit din bloc așteptând să aud cum trec
pe deasupra acoperișurilor escadrile de avioane
trimise să învingă extratereștrii abia picați pe
Terra sau să văd măcar o uniformă de camuflaj
care să îmi confirme că situația mondială a degenerat iremediabil chiar în timp ce eu dormeam și
visam – nu exagerez – că stăteam sub o cascadă de
fluturi și priveam fermecat cum zburau culori
nemaivăzute în jurul meu.
Lipseau avioanele. Lipseau uniformele. Iar
liniștea era deplină în orașul unde, din câte văzusem
și auzisem până atunci, a lua în calcul dispariția
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tuturor zgomotelor însemna doar că ai surzit și nu
mai există nicio cale de vindecare.
La primul colț am zărit un puști îmbrăcat
într-o pelerină galbenă, mult mai lungă decât ar fi
trebuit, astfel că în spatele său se forma o trenă
ciudată care își urma, șerpuind, proprietarul.
Puștiul s-a oprit pentru câteva secunde, m-a
privit fără teamă și mi-a făcut cu mâna. L-am
salutat și eu. Abia pe urmă mi-am dat seama că
scena nu putea să fie decât una complet aiuritoare
și am strigat după el:
„Hei, puștiule, unde te duci?”
S-a întors către mine, iar trena galbenă și-a
încetat șerpuirea pentru câteva secunde.
„La cascadă. Ar trebui să mergi și tu. E
minunat. Pun pariu că așa ceva n-ai mai văzut”.
Am renunțat la plantarea vreunui semn de
întrebare – fiindcă o pădure de întrebări are prostul obicei de a te transforma în rătăcitul perfect –
și am mers alături de el. Ciudata călătorie a durat
ore bune, puștiul de-abia se mișca în pelerina lui
prea mare, iar orașul, așa cum îl știusem, era doar o
amintire din ce în ce mai ștearsă. Decorul se completa, se construia, se inventa ad-hoc, străzile se
înfundau brusc și nu-ți mai rămânea decât să te
întorci pentru a găsi alte trasee; în unele locuri
trebuia să te târăști pe sub ziduri plutitoare, temându-te să nu cadă chiar atunci peste tine mormanul de cărămizi, din fostele stații de metrou
țâșnea o vegetație luxuriantă și am văzut chiar liane care se întindeau cu repeziciune, ca într-un film
dat pe repede-înainte, acoperind firmele magazinelor, farmaciilor și băncilor pe lângă care trecusem cu o zi în urmă.
La un moment dat am zărit un afiș care
făcea reclamă asigurărilor de viață și am avut puterea neverosimilă de a zâmbi la gândul că nu i-a trecut nimănui prin minte să propună polițe și pentru o
altfel de viață. Una în care te trezești umblând
teleleu printr-un oraș care se transformă sub ochii
tăi, ca și cum cineva nevăzut și pus pe joacă modifică, în fiecare minut, arhitectura, împingându-te
încet, dar sigur, către o destinație unde te poate
aștepta... orice. Apoi am ajuns.
Puștiul a ridicat pumnii în aer, în semn de
victorie, privindu-mă cu un delicios aer de superioritate infantilă.
„Ei, ce ți-am spus? Nu-i mișto?”
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Era „mișto”.
Într-adevăr.
La marginea orașului meu – orașul meu de
ieri, de alaltăieri, de luna trecută, de anul trecut și
dintotdeauna – venită direct din cer, se revărsa o
cascadă. Dar apa nu era apă, iar fluturii aceia care
se ridicau după ce atingeau pământul purtau pe
aripile lor toate culorile universului cunoscut și, mai
ales (mi-am permis o presupunere), necunoscut.
Am înlemnit.
M-am trezit din vis în vis, mi-am spus, mi sa mai întâmplat asta, uneori m-am prăbușit din vis
în vis o noapte întreagă, rostogolindu-mi oniric toate gândurile pe care creierul surescitat încerca să
le reactualizeze înainte de a suna ceasul. E ok,
freacă-te la ochi și pregătește-te să cazi din pat, e
finalul ideal.
N-am căzut.
Zumzetul amețitor al cascadei de fluturi se
înșuruba în mintea mea, liniștindu-mă și timorândumă în același timp, purtându-mă prin stări contradictorii în care emoția, teama și panica valsau
împreună, policromia aceea aflată la marginea dintre real și ireal transforma totul într-un vis palpabil, iar puștiul în pelerină galbenă m-a prins de
mână și mi-a spus doar atât:
„Nu-ți fie frică. Sunt eu aici”.
În clipa aceea n-am regretat decât maturitatea care îmi lungise oasele în asemenea măsură
încât păream un uriaș pe lângă piciul acela atât de
sigur pe el și absența unei pelerine galbene în care
să îmi înfășor mirările curgătoare.
Acum stau așezat turcește, așteptând o
seară (o altă dimineață, poate?) care nu mai vine, și
aș da o avere pentru o țigară.
Lângă mine, puștiul e fericit ca un puști lipsit de griji ce se află și îmi șoptește la ureche că
mă va învăța să zbor.
„Ca fluturii. Dar să nu-ți fie frică, sunt eu
aici, n-ai să cazi. Îți promit”.
Ceva din mine îmi spune că așa va fi. Și tac.
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CESARE PAVESE 12–
TU NU ŞTII DEALURILE
Tu nu ştii dealurile
unde s-a risipit sîngele.
Toţi fugirăm,
toţi aruncarăm
arma şi numele. O femeie
ne privea cum fugeam.
Unul singur din noi
se opri cu pumnii strînşi,
văzu cerul pustiu
şi,-nclinîndu-şi capul, muri
sub zid, în tăcere.
Acum e o zdreanţă de sînge
şi numele lui. O femeie
ne aşteaptă în dealuri.

MEREU VII DIN MARE
Mereu vii din mare
şi ai vocea ei răguşită,
mereu ai ochii tainici
de apă vie printre mărăcini,
şi frunte aplecată precum
cerul aplecat de nori.
De fiecare dată renaşti
ca un lucru vechi
şi sălbatic, pe care inima,
presimţindu-l, se strînge.
De fiecare dată e-o rupere,
de fiecare dată e moartea.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Noi am luptat mereu.
Cel ce se sparge ciocnindu-se
a gustat moartea
şi o poartă în sînge.
Ca buni inamici
ce nu se mai urăsc
avem aceeaşi voce
aceeaşi durere
şi trăiam încleştaţi
sub cer sărman.
Între noi nici insidii,
nici lucruri inutile mereu vom lupta.
Vom lupta iarăşi,
vom lupta mereu,
căci somnul morţii
îl căutăm flancaţi,
şi-avem glas răguşit,
frunte-aplecată şi sălbatică
şi un identic cer.
Am fost făcuţi pentru asta.
Dacă tu sau eu vom ceda la ciocnire,
urmează o noapte lungă
ce nu e armistiţiu, nici pace
şi nu e moarte-adevărată.
Tu nu mai eşti. Braţele
zadarnic se zbat.
Pînă cînd inima ni se-nfioară.
Au rostit un nume al tău.
Reîncepe moartea.
Lucru neştiut şi sălbatic
şi renăscut din mare.

©

© traducere A.E. Baconsky

12

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, n. 9 septembrie
1908, Torino – d. 27 august 1950) a fost un scriitor, poet,
critic literar și traducător italian. Este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori italieni ai secolului XX. 26
august 1950 - Pavese se sinucide într-o cameră din hotelul
Roma din Torino. N.B. S-a păstrat ortografia traducătorului.
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CONTEMPORAN CU
DECIZIA DE A NU FI
CONTEMPORAN

Autor: Ion Mânzatu

Suntem trei puberi, vecini în mahala, adolescenţa este foarte aproape şi spiritul nostru e tumultuos, e avid de fapte care să iasă din ordinea ştiută
a lucrurilor. Minţile noastre sunt pline, sunt doldora
de Stevenson, de Twain, de Karl May, de „Submarinul Dox”, de „Colecţia celor cinsprezece lei”, de
Jack London. Oameni, tărâmuri, întâmplări şi atitudini, mai ales atitudini ne domină, ne împing să ne
verificăm puterile, care sunt în imaginaţia noastră
practic nemăsurate. Nu te joci cu atitudinea unui
erou. E mijlocul verii, e duminică şi am hotărât să
plecăm într-o excursie lungă cu bicicletele. Nu e o
excursie oarecare; vom ieşi din oraş şi vom pedala
spre ţinutul împădurit. Nu ştim exact nici drumul,
nici distanţa, dar ştim direcţia ce ne va duce spre
legendara pădure care odinioară acoperea cam tot.
În imaginaţia fiecăruia, excursia asta e începutul
unei serii lungi de episoade care vor revela şi
celorlalţi o evidenţă în prezent clară doar pentru
noi.
Acum – în sfârşit! – vor afla ceea ce noi am
ţinut ascuns atâta vreme. Ne-am trezit devreme,
după mintea noastră, suntem înfriguraţi, şi soarele
care se întăreşte ne face bine. Asfaltul se termină
înainte să ieşim din oraş, drumul se îngustează,
devine o şosea, mai întâi cu piatră de râu, apoi cu
piatră spartă. E prăfos drumul, şi trebuie să fim
atenţi la gropile perfide. Foarte repede ajungem la
un loc ce se numeşte Valea Adâncă, un loc pe care-l
ştim mai de mult. E o vale abruptă, pe care şoseaua
caută să-l ocolească, versanţii sunt imaşuri aride. E
singurul loc unde, spre sfârşitul verii, am văzut
ciulini. Nişte amărâţi de scaieţi, pe care vântul îi
rostogolea peste ierburile sfarogite. Nici pe
departe nu se compară cu ciulinii cu care mă jucam
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în Bărăganul copilăriei. Nu ne grăbim, soarele se ridică şi se întăreşte, satul prin care trecem e încă
adormit. Drumul e din ce în ce mai prăfos şi mai plin
de hârtoape adânci, săpate de cercul de fier care
ţine obezile roţilor de căruţă. Trecem des de pe o
parte pe alta a drumului şi căutăm să ne ţinem cât
mai spre margini, acolo unde nu mai este piatră, iar
pământul s-a bătătorit. Casele satului aproape că nu
se văd, ascunse de coroanele copacilor, pruni mai ales, şi cireşi, şi vişini. Nici nucii nu sunt rari, mulţi
dintre ei au fost sădiţi în afara curţilor, chiar în
marginea drumului. Ieşim din sat cu un aer victorios; ţăranii habar n-au cine a trecut prin satul lor.
La ultima casă e o fântână care are şi găleată, ne oprim, scoatem apă, ne răcorim, mai stăm pe marginea drumului, doar nu ne grăbeşte nimeni. Pădurea
aşteaptă de secole să ajungem. Am stat tolăniţi pe
iarbă, lângă fântână, şi soarele s-a ridicat bine, a
început să ardă. Un pic de lene ne-a mai muiat,
parcă se pedealează altfel acum, când soarele te
bate în spate, nu mai ai acelaşi spor. Dincolo de sat
e doar panglica albicioasă a şoselei şi imaşuri întinse. Hăt, departe se vede o moară, dar parcă în ciuda noastră, drumul face, fără motiv, un ocol serios.
Soarele arde tot mai îndârjit şi transpiraţia a început să curgă, bogată. Bicicletele „Carpaţi”, biciclete
solide, de nădejde, cu pinioanele de optsprezece ne
cer un efort tot mai mare. De unde să scoatem mereu energie pentru pedalat? Ajugem totuşi la moară, ne oprim la fântâna de lângă poartă, ne spălăm
în uluc, bem însetaţi şi facem o haltă. Speram ca
după moară să vedem marginea pădurii, dar nu-i
aşa.
După moară e acelaşi lucru; şosea şi imaşuri, nici
măcar un copac. Entuziasmul s-a cam stins, monotonia l-a domolit, aşa că halta e mai lungă. Ne hârjonim un pic şi ne uităm peste gardul morii poate
găsim ceva poame, dar curtea e goală, moara n-are
nici un copac spre drum, numai şanţuri adânci de la
roţile căruţelor, care se taie între ele într-un desen complicat. Ne trebuie multă putere ca să ne
hotărâm să plecăm mai departe. Ca să fiu sincer, un
gând perfid la întorcere mă cam ispiteşte, dar tac.
N-o să fiu eu Mucea care nu ţine la greu. Aş fi batjocura mahalalei multă vreme. Am adunat destule
puteri ca să plecăm, pedalăm din ce în ce mai anevoie. Năduşeala ţâşneşte şi curge şiroaie, ochii ne
ustură şi setea e tot mai aprigă. Unde mai pui că
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drumul începe să urce în pantă. Trebuie să fie
amiaza, totul clocoteşte, şi strop de umbră nu se arată pe drum. Suntem destul de iritaţi, şi fiecare
gândim porcării despre ceilalaţi. Căutăm să ne amintim cine a fost cu ideea asta imbecilă. Cine dracu’ a mai auzit de excursii cu bicicleta pe o asemenea arşiţă?! Niciunul dintre noi nu scoate o vorbă,
fiecare aşteaptă ca ceilalţi să renunţe. Aruncăm
priviri disperate în lungul drumului să vedem dacă
nu se zăreşte pădurea. Nici pomeneală!
Furtuna s-a ivit din senin. Mai întâi a fost o dungă subţire şi vânătă pe coama unui deal. Departe de
tot ni se părea nouă. Dar, dintr-o dată dunga a
prins să crească şi s-au ivit primele fulgere. Tunetul nu se aude, doar o adiere de vânt prevesteşte
că ceva se va întâmpla. Suntem departe de orice
adăpost, drumul o ţine prin imaşurile goale. Ne
străduim să pedalăm mai cu spor, chiar dacă ne
grăbim înaintea furtunii. Jumătate de cer s-a făcut
negru, iar soarele păleşte sub nişte scame alburii.
Dacă te uiţi la ele vezi că acolo sus vântul e aprig,
totul se rostogoleşte din ce în ce mai rapid. Simţim
cum se schimbă lumina şi un iz de umed ni se cuibăreşte în nări. Nu-i a bună! Ne trec prin minte tot
felul de primejdii şi simţim tot mai aprig nevoia
unui adăpost. E departe de noi toată literatura, sau spulberat emoţiile curajoase, au pierit toţi eroii.
Acum avem nevoie de un adăpost, pentru că ce se
apropie e de rău. Deja praful se ridică pe dealuri,
semn că vântul nu glumeşte, lumina e tot mai puţină,
soarele aproape nu se mai vede, ascuns de pierdeau
de nori groşi, doldora de apă. Va fi grindină?
Trăsnete? Sau toate la un loc? nimeni nu ştie. Ne
rotim privirile speriaţi, doar, doar ne-om găsi salvarea pe undeva. Cerul e negru cu totul, norii groşi se
înghesuie unul în altul. O masă compactă şi urâtă.
Primele picături, rare, plesnesc şi se sparg în pulberea drumului, desenând nişte păianjeni uriaşi. În
ultima clipă, zărim la vreo două sute de metri de
drum, abătută într-un pliu al dealului, o căsuţă măruntă ce abia se vede printre copaci. O smucim
spre casa albă direct prin ierburile scurte ale imaşului, peste câţiva metri întâlnim un soi de uliţăcărare ascunsă şi pedalăm cu furie, dar furtuna nea prins. Un val de apă se revarsă ca un torent. Asta
nu-i ploaie, nici vorbă de ploaie. Asta-i pur şi simplu
urgie! În câteva secunde suntem uzi până la piele.
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Bicicletele încep să alunece pe praful muiat, dar
izbutim să ajungem la gardul de lemn văruit al
casei. Strigăm din răsputeri, şi-n prispa căsuţei apare un bătrân mărunţel care ne face semn să intrăm. Sărim de pe biciclete şi ne bulucim pe poarta
îngustă, căutăm acoperământul prispei. „Ziua bună,
flăcăi, ne întâmpină bătrânul. Aprigă ploaie, aşa-i?
Asta e rupere de nori, în toată regula.” Abia acum
auzim tunetele ce curg unul după altul şi vedem
fulgerele ce nu contenesc.” Răspundem la bineţe cu
dinţii clănţănind, şi nu ştim ce să facem mai întâi,
suntem cu totul buimaci. „Haideţi, măi băieţi, înuntru, să lepădaţi hainele de pe voi.” Intrăm cu sfială
în cămăruţa scundă, în care zărim flăcările focului
ce arde sub plita de fontă a unei sobe de lut. E
curat înuntru, e foarte curat; miroase a busuic şi
pelin. Pe jos sunt preşuri ţesute din zdrenţe, puse
direct peste lutul netezit cu balegă de cal şi pleavă.
O masă sprijinită lângă fereastră, un pat îngust şi
două peretare e toată mobila. La colţul de la răsărit
o icoană grea de lemn vegheată de o candelă făcută
dintr-o ventuză, Între icoană şi candelă sunt două
fire de busuioc sfinţit. „Babo, i-a uite ce-a adus pisica.” Abia atunci o zărim pe bătrâna sprijinită de
peretele de lângă sobă. A prins un colţ al baticul cu
dinţii şi trage de celălalt să-l strângă. Se uită la
noi, clătinând din cap. „Copii fără minte”, o fi gândind. O salutăm încetişor şi rămânem stânjeniţi în
mijlocul odăii, cu apa şiroid pe preşuri. Bătrâna mai
pune câteva lemne pe foc, ne măsoară, apoi iese pe
lângă bătrân. „Hai să sucim gâtul la nişte gobăi, să
omenim oaspeţii ăştia”, îi spune bătrânul, iar femeia
îi dă un cot între coaste, aşa în trecere. Pe urmă dis
pare. Apare după câteva minute cu o băncuţă acoperită cu o pătură cazonă, o aşază lângă sobă şi ne
îndeamnă: „Staţi jos, colea lângă plită, să nu răciţi,
că tare sunteţi şiştavi.” Asta a fost o lovitură grozavă dată mândriei noastre. Păi, noi care ne străduim să facem muşchi, vorbim despre asta, schimbăm metode şi exerciţii să fim şiştavi? Să-i vadă pe
alde Muntenu, sau pe Zugravu, ăia sunt şiştavi, sunt
piele şi os, sunt nişte schelete. Asta gândim, pentru
că de spus nu spunem nimic, ne tragem lângă sobă şi
simţim căldura focului cum ne învăluie. Probabil că
suntem caraghioşi, fără cămăşi, cu pantalonii scurţi
uzi leoarcă şi lipiţi de picioare, cu tenişii mustind de
apă. Bătrânul s-a aşezat pe patul tare şi a aprins o
ţigară puturoasă. Mă uit la mâna care ţine ţigara şi
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nu-mi vine să cred. E o mână mică şi degetele sunt
subţiri, cu unghiile tăiate grosolan, plesnite ici-colo.
Sunt obişnuit cu mâinile tatei. Muncite mâini, mari,
puternice, cu degetele groase, bătătorite şi pline
de semnele diferitelor accidente. Dar, bătrânul acesta e cu totul altfel, e mărunt şi subţire, faţa
prelungă şi proaspăt rasă, poartă urmele unei copilării neterminate, o copilărie care se încăpăţânează
să treacă prin viaţă odată cu omul. Ochii licăresc
jucăuş, şăgalnic, sunt iscoditori ochii bătrânului, curioşi. Ţigara aia duhneşte şi scoate fum gros, dar
bătrânului nu-i pasă, o ţine între arătător şi degetul
mare, o duce la buzele pe care le ţuguie şi trage adânc, pe urmă suflă pe nări un nor de fum puturos.
De afară se aude vocea femeii, care-l cheamă.
Bătrânul iese pentru câteva minute, apoi se întoarce cu o oală emailată, plină cu apă, şi-o pune pe
plită. Se uită la noi: „E bine lângă foc, ai? Mai bine
ca afară.” Afară plouă voiniceşte şi lumina pare tot
mai puţină. Şi-n odaie e lumină puţină, dar licărul
focului şi al candelei par să ne protejeze, par să
fie o pavăză straşnică. Nu îndrăznim să mişcăm, ne
lăsăm învăluiţi de căldura prietenoasă a focului şi
simţim cum hainele se usucă încetul cu încetul. Mai
greu e cu tenişii, s-au făcut reci şi ne înfioară când
vreo pală de aer de afară trece peste ei. Bătrâna
nu stă locului o clipă, intră şi iese, tot timpul iute şi
îndemânatică. Asta ne face să ne simţim şi mai
stânjeniţi; femeia are treabă şi noi ocupăm o bună
parte din cameră. Ei pare să nu-i pese, îşi face
treaba peste capul nostru, sau trecând aproape de
noi, ştergându-ne cu poalele fustei. Moşnegul şi-a
terminat ţigara şi şade cu mâinile împreunate în
poală. Îi văd cutele adânci de la colţurile gurii, şi de
pe frunte, îi văd creţurile mărunte de la ochii plini
de o neobişnuită veselie. Musai e un hâtru, bătrânul
ăsta, unul pus mereu pe şotii, pe prostii. Pur şi simplu nu-mi pot dezlipi ochii de pe chipul lui. Mă zgâiesc ca prostul şi aştept să dea naştere vreo unei
şotii din clipă în clipă. Dar bărbatul nu se clinteşte
de pe pat, până nu vine chemarea bătrânei. Atunci
sare şi se grăbeşte: aduce o oală, aduce lemne, un
săcultei cu mălai, pe urmă se trage pe pat şi aşteaptă. Când trece pe lângă noi, ne face cu ochiul şi
zice de fiecare dată: „Va prins ploaia, ai?!” Pe urmă
amuţeşte. Bătrâna roboteşte harnic şi sunt momente în care nu se aud decât zgomotele făcute de
ea când loveşte vasele, când mai scapă ceva pe jos,
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când bagă lemne pe foc. Se pare c-a uitat cu totul
de noi, se poartă de parcă n-am mai fi acolo, dar
nu-i adevărat, pentru că la un moment dat ne pune
în mână câte o căpăţână de usturoi, şi între noi un
castron de tablă. Bătrânul s-a ales cu un cofăiaş de
lemn şi un pistil gros. Femeia n-a scos un cuvânt,
doar a împărţit lucrurile şi a ieşit. Moşul ridică vasul spre noi şi zice: „Mujdei”. Ne apucăm febril să
curăţăm căţeii mărunţi, iar mirosul legumei ne stârneşte o foame cumplită. Doamne!, aş mânca un elefant, doi elefanţi, vorba cântecului. Îmi tremură
degetele de foame şi mă enervează cojile subţiri
ale căţeilor de usturoi care mi se lipesc de piele. Aş
vrea ca usturoiul ăsta să fie mai mare, mai uşor de
curăţat. Nu trece mult şi în odaie se răspândeşte
un miros aţâţător venit de la tigaia adâncă de tuci
în care bătrâna a scuturat câteva linguri de untură
scobită dintr-un chiup de vreo trei kilograme. Pe
masă a pus deja un fund mare şi câteva străchini
smălţuite. Nişte străchini cu flori mari şi dungi
întunecate. Când carnea puilor tăiaţi începe să sfârie, simt că nu mai apuc s-o mănânc, tremurul mi-a
cuprins tot corpul şi stomacul s-a ridicat în gât. Am
gura plină de salivă, şi-nghit în sec. Bătrânul pisează
usturoiul de zor, băbuţa mestecă o mămăligă
uriaşă. O răstoarnă pe urmă pe fundul pregătit, alături de o altă strachină cu bucăţi de brânză. Aş
vrea să-i spun să i se facă milă de noi şi să ne dea
măcar mămăligă şi brânză, dar nu îndrăznesc să
scot un cuvânt. După o vreme, femeia ridică cu greu
tigaia de tuci, cu bucăţile de carne friptă şi-o pune
pe masă. Carnea sfârâie încă în tigaia colcăind de
untura clocotită, iar mirosul te scoate din minţi.
„Haideţi, măi copii, de-ţi îmbuca ceva”, spune întrun târziu. Ne apropiem cu iuţeală de masă, dar
rămânem mofluji: pe masă nu-i nici o furculiţă. O
singură lingură de lemn în strachina cu mujdei. Şi
atât. Ne uităm unul la altul, şi fiecare aşteaptă ca
cineva să pomenească despre furculiţe. Bătrânul ne
vede, chicoteşte, pe urmă ridică o aţă de pe fund şi
taie mămăliga, o taie în felii groase, ia una şi şi-o
pune în strachină. Rupe o bucată de brânză, adună
firmiturile cu trei degete, pune totul lângă mămăligă şi începe să îmbuce harnic. Nu aşteptăm alt îndemn.
Nu ştiu cât a durat masa aia, dar sigur e că
niciodată n-am mâncat ceva mai gustos. Într-un
târziu, cu mâinile unse până la cot, mă simt îmbui-
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bat. Vremea s-a îmbunat, ploaia şi-a pierdut din
puteri şi cerul prinde să se lumineze. Numai că
totul e desfundat şi trebuie să mai stăm să se
sbicească, să prindă glodul oleacă de cheag. Ieşim
din odaie, afară pe prispă. Aerul e încă umed, e jilav
şi parfumat. Dăm ochii roată peste ogradă şi
grădină. Totul e plin de boabe de apă ce prind să
sclipească în soarele ce scapă de nori. Sub prunul
de lângă gardul ce separă curtea de grădină,
pământul e plin de fructe mari, galbene. Sunt prune
goldane, zemoase şi aromate. Mă aplec şi culeg una.
„Ia, măi băiete, nu te sfii. Scutură pomul”, aud în
spatele meu vocea moşului. Nu-mi trebuie să scutur
nimic, a avut gijă furtuna. Fructele sunt coapte bine şi sucul lor îmi năclăieşte degetele, dar sunt
dumnezeieşti. Ceilalţi vin şi ei, şi parcă n-am fi mâncat nimic, roţăim prunele dulci. Bătrânul se aţine pe
lângă noi şi ne priveşte vesel cum ne bucurăm.
S-a risipit cu totul dorinţa aventurii, dorul de a
străbate cărări neumblate. Adevărul e că n-am mai
pleca din ograda bătrânilor, dar soarele alunecă
spre dealuri, aşa că încălecăm bicicletele şi zorim
spre case. Cînd să ieşim de curte, bătrâna a venit
cu un săcultei plin cu prune: s-avem pe drum. Nu
contenim cu mulţumirile, dar femeia răspunde
scurt: „Să fie primit.”
Aia a fost singura excursie cu bicicleta din toată pubertatea mea. Peste un an, cei doi vecini s-au
pierdut cu totul în cutele vieţii. Eu am intrat la
liceu, ei au preferat să meargă la profesională, sau
la cursuri scurte de calificare. Nu mai ştiu nimic
despre ei, chipul bătrânului, însă, m-a urmărit toată
viaţa. N-am putut, şi nici n-am vrut, să mi-l şterg
din minte. Mereu, câte un amănunt din cotidian, mi-l
readuce din amintire, din cotlonul unde zace ascuns
parcă pregătind vreo nefăcută.
Au trecut cincizeci de ani şi realitatea a rostogolit peste noi o groază de lucruri, unele dorite,
altele nu. Valea Adâncă nu mai e demult un imaş, e
un soi de sat-cartier din care păşeşti direct în
oraş. Locuiesc în Valea Adâncă şi-am fost curios să
văd ce s-a-ntâmplat cu căsuţa măruntă. Fireşte că
nu mai e. Pe locul ei s-a ridicat o construcţie anostă
cu două nivele, casă şi ea. Grădina a dispărut, au
dispărut şi copacii. Un gard de beton înconjoară
proprietatea. Nici moara nu mai e, iar şoseaua s-a
lărgit şi asfaltul ei face ca şiruri lungi de maşini să
alerge grăbite.
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Mereu mă tot întreb, eu cu cine sunt, în fapt,
contemporan? Cu cei doi vecini ai mei, despre care
nu mai ştiu nimic; nici măcar nu mai ştiu cum arată,
acum după atâţia amar de ani? Nici nu ştiu dacă mai
trăiesc, dacă mai sunt ai veacului ăstuia. Sau cu
bătrânul, al cărui chip îl pot evoca cu uşurinţă,
oricând?
Tot ce ştiu e că sunt două lumi paralele pe care
le duc cu mine prin timp; una e cenuşie, neclară, o acoperă o pâclă groasă şi doar o imagine vie, o singură imagine dintr-o vară toridă, o mai menţine în
gândurile mele; cealaltă se îmbogăţeşte mereu, de
fiecare dată când chipul unui bătrân pirpiriu,
mucalit, apare din Nicăieri şi mă ispiteşte. Nu sunt
de acord până la capăt cu Aristotel. „Într-adevăr,
platonicienii afirmă că din materie se nasc multe
lucruri, pe când Ideea dă naştere numai odată.” –
spune el, dar bătrânul meu m-a purtat prin multe
ispitiri, şi m-a făcut să văd multe idei. Imaginea lui
este de fapt doar o idee. Dar ea, dacă vreţi, m-a însoţit, mai mereu privind peste umărul meu la ceea
ce făptuiam, iar chipul şugubăţ, năştea în mine grija
asupra greşelii. Nu-mi convenea de fel să-i aud chicotele de pehlivan care să-mi amendeze eroarea.
Cred c-o să plec pe cea lume cu astă întrebare:
Eu cu cine am fost contemporan? Cu tovarăşii mei,
sau cu un moşneag lângă care am trăit câteva ore.
© Ion Mânzatu

Mihai Cătrună – Trepte spre infinit
(colecţie particulară USA)
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EDUCAŢIA ÎN LUMEA GREACĂ
Horia Dumitru Oprea
Ovidiu Drâmba, în cartea Istoria culturii şi
civilizaţiei, face o succintă, dar edificatoare prezentare a educaţiei în lumea greacă. Sistemele educative în cele două state greceşti, Atena şi Sparta,
erau fundamental opuse.

În statul spartan copilul aparţinea familiei
numai până la vârsta de 7 ani; după care un spartan
era total la dispoziţia statului până la vârsta de 60
de ani. Educaţia spartană consta în exerciţii fizice
dure şi antrenament militar, urmărindu-se să i se
formeze copilului sau tânărului un desăvârşit spirit
de disciplină, de supunere oarbă, precum şi capacitatea de a suporta cele mai absurde privaţiuni fizice: umblând desculţi şi cu capul ras, antrenânduse complet goi, mâncând mizerabil şi insuficient,
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dormind pe o saltea de trestie şi adeseori fiind
biciuiţi numai pentru a se deprinde să suporte
durerea. În rest, o instrucţie intelectuală absolut
minimă (şi de care foarte probabil că nu toţi copiii
beneficiau); scris-citit, eventual câteva noţiuni elementare de aritmetică şi de muzică militară. Viaţa
permanentă de cazarmă ducea la practica curentă
şi în mod deschis a pederastiei. Fetele primeau şi
ele o instrucţie premilitară: alergări, marşuri, luptă,
aruncarea discului şi a suliţei.
Cu totul diferită era educaţia copiilor şi a
tinerilor în Atena. Tatăl dispunea de educaţia copiilor până la vârsta de 18 ani. Mamele, secondate
uneori de sclavele casei, se îngrijeau de creşterea
lor. La vârsta de 7 ani începeau şcoala. La Atena,
dar nu şi în alte părţi ale lumii greceşti, legile prevedeau obligaţia statului de a se ocupa de instrucţiunea copiilor ca de o esenţială problemă civică.
Dar aici, chiar dacă n-ar fi fost obligaţi părinţii săşi dea copiii la şcoală, această obligativitate deriva
dintr-un obicei. Fapt este că încă de la începutul
secolului al V-lea î.Hr. puţini ţărani din statul atenian mai rămăseseră analfabeţi.
Statul atenian suporta cheltuielile şcolare
numai pentru copiii orfani de război. Părinţii îşi
trimiteau copiii la şcoala particulară, singura formă
existentă, ţinută de un învăţător. Acesta le predaîn casa lui sau sub porticele oraşului – noţiuni de
scris-citit, de aritmetică şi de muzică, timp de
cinci, şase sau şapte ani; nu mai mult pentru că
după vârsta de 14 ani educaţia fizică lua aproape
complet locul educaţiei intelectuale. Elevii scriau pe
tăbliţe cerate (în epoca elenistică – pe foi de papirus) texte literare şi elemente de aritmetică, limitate la cele patru operaţiuni (tabla înmulţirii
exista încă din timpul lui Pitagora).
Locul principal în programa şcolară îl deţineau poeţii Solon13, Hesiod14 şi, în primul rând, Ho-

13

Solon (n. 640/638 î.Hr. - d. 560/558 î.Hr.) a fost un faimos om de
stat atenian, legislator și poet. A fost considerat printre cei „Șapte
Înțelepți" ai Greciei antice. Reformele sale au oprit declinul economic
și moral al Atenei și au pus bazele democrației ateniene.
14
Hesiod (aprox. sec. al VIII-lea î.Hr., Beoția) a fost un poet epic grec,
considerat a fi, după Homer, cel mai vechi scriitor al Greciei. Este
autorul poemului genealogic Teogonia, consacrat panteonului divinităților elene, folosind tiparul mitului și noțiunea vârstelor. De asemenea, tot lui îi aparține și poemul didactic Munci și zile, opera pătrunsă de poezia sinceră a naturii, calendar pentru agricultori și navigație, cu prețioase indicații.

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

Page 55

NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE
mer15, pentru că aceştia puteau influenţa asupra
formării morale şi politice a viitorului cetăţean.
Studiul muzicii corale şi instrumentale (lira înaintea
tuturor, dar şi harpa sau flautul) dezvoltau în tineri
simţul autocontrolului, al moderaţiei, al măsurii şi,
prin formaţia corală, de pildă, al participării la viaţa
colectivităţii. Imnurile şi cântecele dedicate zeilor,
eroilor sau învingătorilor la Jocurile Olimpice contribuiau de asemenea la formarea şi cultivarea sentimentelor cetăţeneşti. Iar educaţia fizică le fortifica trupul în vederea fie a îndeplinirii îndatoririlor
militare, fie a oricărei alte activităţi din viaţa civilă, mai ales manuale.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

pensabile: celebrul profesor de retorică Isocrate
(436-338 î.Hr.) susţinea că, de exemplu, geometria,
astronomia sau ştiinţele naturale n-au nicio valoare
educativă, întrucât nu au niciun efect asupra vieţii
practice, sociale, şi nici asupra destinului oamenilor;
dimpotrivă, forma filozofică de învăţământ are prin
excelenţă acest caracter practic, întrucât dă tânărului pregătirea şi îi formează capacitatea de a judeca şi de a-i conduce pe ceilalţi.
Toate aceste forme de învăţământ erau rezervate numai băieţilor; educaţia fetelor, care se
făcea exclusiv în familie, se reducea la gospodărie,
la tors şi la ţesut. Abia mai târziu, în perioada elenistică, femeia va putea primi o oarecare cultură.
În epoca clasică, o femeie care ar fi urmărit să-şi
facă o educaţie culturală şi artistică ar fi fost bănuită că este de o moralitate foarte dubioasă.

Rafael Sanzio – Şcoala din Atena

Cei ce dispuneau de mijloace îşi continuau
studiile la şcolile sofiştilor şi ale retorilor. Această
unică formă de învăţământ superior avea un scop
eminamente practic: să-i înveţe pe tineri arta elocinţei şi tehnica convingerii publicului printr-un
bine studiat sistem şi un întreg arsenal de argumente şi de formulări abile. Acesta era un lucru
indispensabil celui care se pregătea pentru viaţa
politică sau pentru activitatea din tribunale. În
schimb, alte discipline nu erau considerate indis-

15

Homer a fost un poet și rapsod grec legendar, căruia i se atribuie
scrierea Iliadei și Odiseei. În antichitate, i-a fost atribuit uneori
întregul Ciclu Epic, care includea și alte poeme despre Războiul troian,
precum și poeme tebane despre Oedipus și fiii săi. Alte opere,
precum corpul Cântecelor religioase homerice, mini-epopeea comică
Batrachomyomachia (Războiul dintre broaște și șoareci) și epopeea
Margites i-au fost atribuite, însă în prezent aceste fapte sunt privite
cu incertitudine. Tradiția spune că Homer ar fi fost orb, iar diferite
orașe ioniene își revendicau locul de naștere al poetului, însă mai
departe biografia sa este aproape necunoscută.

EDUCAŢIA ÎN GRECIA ANTICĂ.
MODELE ŞI VALORI
Mai mult decât oricare altă societate veche, lumea greacă a fost preocupată de educaţia
membrilor comunităţii ei. Această educaţie era,
înainte de toate, una practică, ce privea individul şi
cetatea. În atingerea ţelului, principalele mijloace
de educaţie sunt gimnastica şi muzica. Prima cultivă
corpul omului, a doua, înţeleasă în sens larg ca totalitate a artelor patronate de muze, cultivă sufletul
şi spiritul omului. Platon se separă de opinia curentă
a dublului obiectiv al educaţiei, care are la el ca ţel
unic, indiferent de mijloace: cultivarea spiritului.
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Educaţia intelectuală ţinea, la Atena, până
la 14 ani; copiii învăţau scrisul şi cititul, noţiuni de
aritmetică, muzica şi poezia. Mult mai târziu – şi
numai băieţii cu mijloace materiale – învăţau oratoria şi filosofia, „ştiinţa ştiinţelor”, pe lângă profesori celebri. Cultivarea trupului prin gimnastică
se făcea după 14 ani, de regulă, în cadrul unor gimnazii, dotate cu terenuri de sport şi bazine de înot
şi împodobite cu statui, fântâni şi porticuri. Cea mai
mare popularitate o avea atletismul, combinat în
pentatlon – alergări, sărituri, aruncarea discului, a
suliţei şi lupte clasice -, pentru cultivarea deplină a
trupului.
La Atena, educaţia viitorilor cetăţeni cădea,
sub aspect juridic, în seama statului, chiar dacă în
practică cetatea acoperea numai cheltuielile pentru
orfanii de război.
Marile modele de educaţie, elaborate de lumea greacă, apar în cadrul politic concret în care
omul îşi duce existenţa. Din această perspectivă,
cultivarea trupului şi a spiritului la nivelul copilăriei
şi adolescenţei reprezintă numai începutul formării
omului. Valorile marilor modele vizează normele morale de conduită ce călăuzesc pe om în cursul întregii vieţi. Privită astfel educaţia, distingem câteva mari modele.
Omul ca fiinţă politică
Aristotel defineşte omul-cetăţean ca o „fiinţă politică” (zoon politikon). De aceea, sarcina de
căpetenie a cetăţii este educaţia cetăţenilor ei şi,
în consecinţă, iniţiativa individuală trebuie să fie
cât mai limitată. Cetatea orientează această educaţie către interesele sale.
În viziunea lui Platon16 şi Aristotel17, aspiraţia acestei educaţii trebuie să fie formarea unor
16

Platon (n. cca. 427 î.Hr. — d. cca. 347 î.Hr.) a fost un filozof al
Greciei antice, discipol al lui Socrate și învățător al lui Aristotel.
Împreună cu aceștia, Platon a pus bazele filozofice ale culturii
occidentale. Platon a fost interesat de matematică, a scris dialoguri
filozofice și a pus bazele Academiei din Atena, prima instituție de
învățământ superior din lumea occidentală.
17
Aristotel (n. 384 î.Hr. - d. 7 martie 322 î.Hr.) a fost unul din cei mai
importanți filozofi ai Greciei Antice, clasic al filozofiei universale, spirit
enciclopedic, fondator al școlii peripatetice. Deși bazele filozofiei au
fost puse de Platon, Aristotel este cel care a tras concluziile necesare
din filozofia acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță afirma
că Aristotel este întemeietorul științei politice ca știință de sine
stătătoare. A întemeiat și sistematizat domenii filozofice ca
Metafizica, Logica formală, Retorica, Etica. De asemenea, forma
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cetăţeni liberi şi cinstiţi. Îmbinarea educaţiei corpului şi a spiritului are ca ultim scop crearea unui
cetăţean animat de sentimentul de nobleţe şi ideea
de libertate.
Educaţia omului nu poate fi imaginată în acest sistem în afara cetăţii. La Atena, noţiunea de
cetăţean nu se defineşte în raport cu apartenenţa
unui om la cetate, unde participă la viaţa economică
şi socială, ci prin modul în care se implică în problemele corpului politic, în „participarea la justiţie şi
putere”, cum spunea Aristotel. Dreptatea însăşi e
un lucru politic şi ea nu există în afara cetăţii. Aici
omul îşi cultivă virtuţile şi îşi probează forţa sa morală, substanţa spiritului civic atenian. Aceasta nu
înseamnă că omul, cetăţeanul îşi subordonează comandamentele morale intereselor cetăţii. Dimpotrivă, în viziunea lui Aristotel, cetăţile se definesc în funcţie de atingerea scopului suprem,
care este „traiul bun” al cetăţeanului, identificat cu
„fericirea” omului. Sunt „fericiţi” numai acei oameni
care aşază la baza existenţei lor virtutea şi înţelepciunea, din care nu sunt excluse însă bunurile
corporale. Ţelurile cetăţii „juste” nu trebuie să se
opună ţelului cetăţeanului său. În cetăţile „injuste”,
cum este Sparta, educaţia, organizată aproape exclusiv pentru război, este nocivă.
Care este relaţia între acţiune şi contemplaţie în educaţia cetăţeanului? Acţiunea, din
care nu este exclus războiul, trebuie să existe numai pentru pace. Virtuţile acţiunii sunt vitejia şi
războaiele. Dar scopul păcii este asigurarea timpului contemplaţiei pentru membrii cetăţii. Principala virtute a vieţii contemplative este filosofia.
Oamenii ce se disting prin virtute îmbină cele două
moduri de viaţă: acţiunea şi contemplaţia, viaţa
politică şi viaţa filosofică. Aristotel pare să arate
preferinţă pentru viaţa activă, câtă vreme ea cuprinde şi contemplaţia, prin gândirea ce stă la baza
faptei.
Traiul conform naturii umane
Prăbuşirea cetăţilor greceşti în veacul al
IV-lea î.Hr. a însemnat dispariţia cadrului natural al
educaţiei greceşti din secolele clasice, când polis-ul
era terenul şi scopul acţiunii şi gândirii membrilor
aristotelică a științelor naturale a rămas paradigmatică mai mult de
un mileniu în Europa.
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comunităţii lui. Crearea imperiului universal al lui
Alexandru cel Mare18, în care dispar cetăţile greceşti şi valorile lor, lasă pe om singur, lipsit de principalele sale repere din vechea cetate. În noua ordine politică elenistică, în care acţiunea omului este
îngustată la maximum de guvernarea despoţilor,
principalul mod de viaţă este contemplaţia, care are
ca obiectiv, aproape exclusiv, cultivarea eului, a individului.
Cel mai important model de educaţie este
conceput de filosofia stoică, principalul curent filosofic ce domină epoca elenistică. Stoicii au făcut
din adaptarea omului la legile naturii principala virtute. Aceasta înseamnă a trăi şi a acţiona conform
raţiunii. Ţinta ultimă a vieţii, conformă naturii şi
raţiunii, este conservarea individului în noul cadru
politic al lui Alexandru cel Mare.
ldeea centrală a modelului educaţional al
stoicilor este acceptarea de către om a destinului,
ca lege naturală supremă. Împăcarea cu acest destin este cheia fericirii lui. Contrare naturii sunt pasiunile, ce-l pot domina pe om: lăcomia şi dorinţele
trupului, durerea şi teama. Stăpâniţi de aceste pasiuni, oamenii îşi pierd nu numai fericirea, ci şi
echilibrul sufletului.
Principiile educaţiei stoicilor nu se limitează
la contemplaţie. Din idealul lor de a trăi şi a acţiona
potrivit naturii decurge existenţa a două virtuţi, ce
ne leagă de semenii noştri: prietenia faţă de aproapele nostru şi solidaritatea cu întreaga umanitate.
Ca şi Platon ori Aristotel, stoicii vedeau în prietenie
sentimentul superior, propriu oamenilor înţelepţi.
În ceea ce priveşte solidaritatea cu toţi oamenii, în
care dispar vechile frontiere ale cetăţii greceşti –
eleni/barbari ori oameni liberi/sclavi - ei puteau
afirma că „singura cetate justă este cetatea lumii”.
Pe acest teren, nu erau departe de creştinii de mai
târziu, dar legăturile omului cu comunitatea, fie ea
îngustă, a cetăţii, fie universală, a imperiului, rămân
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secundare pentru stoici, în raport cu imperativele
individului.
În acelaşi climat, creat de dispariţia valorilor lumii cetăţii, apare un alt model de educaţie,
ce se revendică tot din fidelitatea faţă de legile
naturii şi care a fost elaborat de Epicur19 (341-270
î.Hr.). Dacă binele suprem la stoici era virtutea, la
epicurei el se numeşte „plăcerea”. Omul trebuie să
alunge din existenţa lui toate superstiţiile şi spaimele create de zei, care tulbură liniştea şi echilibrul sufletului. Zeii sunt, pentru Epicur, străini de
problemele omului şi, în consecinţă, nu trebuie amestecaţi în viaţa acestuia. Viaţa simplă de fiecare
zi, departe de zgomotul lumii, este sursa cunoaşterii omului şi a echilibrului său sufletesc. Nevoile
naturale ale oamenilor trebuie să fie simple: un
prânz frugal, dispreţul faţă de bunurile materiale
ori faţă de legăturile sociale şi politice ale comunităţii („să trăim ascunşi”). Sistemul de valori al lui
Epicur a găsit adepţi şi în lumea romană şi a fost
dezvoltat de Lucreţiu.
Aceste valori educative au fost, de la Renaştere încoace, surse de inspiraţie în elaborarea
de către europeni a propriilor modele de educaţie.
Pentru că ele nu sunt străine de cugetarea şi simţirea noastră şi, aşa cum observa cu două secole în
urmă Hegel, „orice om care gândeşte, când se apropie de Grecia, se simte acasă”.20

© Selecţie şi prezentare,
Horia Dumitru Oprea

18

Alexandru cel Mare (n. 20 iulie 356 î.Hr. – d. 10 iunie 323 î.Hr.),
cunoscut și sub numele de Alexandru Macedon, Alexandru al III-lea al
Macedoniei sau Alexandros III Philippou Makedonon, rege al
Macedoniei (336 î.Hr.-323 î.Hr.), a fost unul dintre primii mari strategi
și conducători militari din istorie. Cuceririle sale spectaculoase i-au
făcut pe macedoneni stăpâni ai Orientului Apropiat. La moartea sa, la
vârsta de 32 de ani, Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu
cucerit vreodată. Alexandru cel Mare a contribuit substanțial la
răspândirea civilizației elenistice în întreaga lume.

19

Epicur (341 î.Hr. Samos – 270 î.Hr. Atena) a fost filosof grec, fondatorul Epicurismului. Fiu al atenianului Neocles, Epicur trăiește perioada de decadență a lumii grecești, după dominația exercitată de Filip al
Macedoniei și de către fiul său Alexandru cel Mare. Epicur își urmează
părinții în exil la Colofon, unde se afirmă ca profesor de filosofie.
20
Sursa: Stelian Brezeanu, Istorie: manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, ALL EDUCATIONAL, 1999, p. 14-16.
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VAVILA POPOVICI

A VEDEA PENTRU A PREVEDEA
„Voir pour prévoir, prévoir pour prévenir.”
(A vedea pentru a prevedea, a prevedea pentru a
preveni)

Auguste Comte

Sociologul şi filosoful francez Auguste
Comte (1798-1857) a fost fondatorul filosofiei pozitivismului, filosofie care nu mai căuta explicarea
cauzelor ascunse ale fenomenelor, ci se mulţumea
cu studiul datelor experienţei, „a vedea pentru a
prevedea” fiind scopul ştiinţelor pozitive, ştiinţe pe
care Comte le orânduia astfel: matematica, astronomia, fizica, chimia şi biologia socială. Scopul ultim
al filosofiei pozitive ar fi cel de natură practică progresul umanităţii -, umanitate pe care el o iubea
cu pasiune mistică. Progresul, în concepţia lui, se
poate realiza prin educaţie, care duce la o reformă
sufletească, în sensul spiritului pozitiv dorit. Comte
punea accent pe sentimentul social prin care
altruismul trebuie să ia locul egoismului, pe ordine
şi progres, progresul urmărind îmbunătăţirea continuă a propriei noastre naturi, a diferenţierii umanităţii noastre de simpla animalitate.
Pentru a face o cât de succintă analiză a
termenilor folosiţi de filosof, vom spune că a vedea
înseamnă a percepe imaginile cu ajutorul simţului
vederii. Din punct de vedere anatomic, cu organul
vederii, care este ochiul, noi vedem lumea din jurul
nostru. Imaginile sunt captate de către ochi şi sunt
transmise pe căi optice la creier. Cândva, multe
dintre creaturile lumii aveau, pe lângă perechea de
ochi pe care ne-am obişnuit s-o vedem la animale,
un al treilea ochi, aşezat în creştet. Acest ochi
există încă, sub diferite forme, la mai multe specii
de vertebrate şi chiar omul are ascuns adânc în
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creier un organ special, încă prea puţin cunoscut,
care era cândva asociat acestui ochi. El nu percepe
imagini, cum fac ochii laterali, dar prezintă fotosensibilitate, putând deosebi lumina de întuneric.
Perceperea cantităţii de lumină are un rol în modularea comportamentului legat de ritmul circadian
(zi-noapte) şi sezonier. Este vorba despre glanda
pineală, sau epifiză, un mic organ aşezat aproape în
centrul creierului, un rest al celui de-al treilea ochi,
o parte foarte enigmatică a corpului nostru.
Se spune că un conducător trebuie să aibă
funcţional cel de al treilea ochi. Nu ar fi chiar o figură de stil! Un poet scrie frumos: „Al treilea ochi
ascuns e veşnic deschis. Nu are pleoapa care să-l
odihnească sub aripa sa.” Metafizic şi esoteric este
conceput ca ochi interior, în anumite tradiţii spirituale. Se crede că ar fi poarta care conduce spre
ţinutul interior al omului, către locurile conştiinţei
superioare. În spiritualitatea modernă simbolizează
starea de iluminare, o semnificaţie spirituală sau
psihologică intens personală. Lui i se atribuie de
către unii viziunea, clarviziunea, visele, presimţirile
etc, iar oamenii care pretind sau dovedesc că au
dezvoltat capacitatea de a-şi folosi al treilea ochi
sunt deseori numiţi profeţi. Să nu mergem atât de
departe, să nu avem pretenţia unor oameni capabili
de a profeţi, dar a unor oameni cu un intelect superior, care să poată cântări şi aprecia deciziile necesare. Poate este necesar a ne racorda mai întâi la
energia iubirii: urmărind schimbările ce se produc
în noi; vom simţi ce este bine de făcut şi atunci ne
vom da seama cât poate cântări valoarea acestui
ochi.
A prevedea, spune dicţionarul, înseamnă a
deduce din fapte care precedă, evoluţia evenimentelor viitoare, a avea intuiţia celor ce urmează
să se întâmple, a presimţi, chiar a reflecta asupra
unor întâmplări. În activitatea previzională există
astăzi metode şi tehnici de diferite tipuri, ele fiind
un mod de cercetare şi cunoaştere a realităţii pentru a anticipa o acţiune viitoare pe baza unor
criterii de raţionalitate. Aceste metode au fost
bine puse la punct, ca atare există un întreg studiu
matematic şi logic în ceea ce le priveşte.
Nu intrăm în aceste amănunte, dar este necesar să accentuăm faptul că a te strădui a cunoaşte şi a şti, pentru a ajunge cu adevărat a cunoaşte şi a şti, este caracterul principal al ştiinţei,
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al celei mai înalte cunoştinţe. Ceea ce poate fi
cunoscut în felul cel mai înalt, sunt principiile şi
cauzele, prin ele şi plecând de la ele, ne sunt
cunoscute celelalte lucruri, şi nu invers. Ştiinţa cea
mai înaltă şi care este superioară oricărei ştiinţe
subordonate, este aceea care cunoaşte în vederea
cărui scop trebuie să acţionezi, să faci ceva. Şi acest scop este binele fiecărei fiinţe, binele societăţii în care trăim, binele întregii naturi. De la acest principiu este necesar să se pornească. Teologul şi filosoful umanist italian Giordano Bruno
(1548-1600), ars pe rug pentru convingerea sa asupra infinităţii lumii, spunea că „Mizeria, durerea şi
moartea privesc numai părţi ale universului, nu
întregul lui”, ca atare, asupra acestor părţi trebuie
să ne îndreptăm privirea, gândirea, judecata.
Filosoful raţionalist francez Nicolas Malebranche
(1638-1715), cel care spunea că suntem făcuţi pentru a-l cunoaşte şi a-l iubi pe Dumnezeu, afirma că
eroarea este cauza mizeriei oamenilor, este răul
adus pe lume şi trebuie făcut totul pentru evitarea
lui. Numai astfel putem nădăjdui într-o viaţă fericită. Suntem cu toţii fiinţe şi este necesar să
luptăm pentru o existenţă demnă.
Orice fenomen are o cauză externă. Cauza
trebuie bine cunoscută, pentru a nu se comite alte
erori. Mulţi specialişti au făcut studii privind erorile umane, provenienţa şi cauzele lor. Cert este
faptul că erorile produc atât prejudicii umane cât
şi costuri economice. Ele pot fi făcute din mai multe cauze, de exemplu poate fi o deviaţie a codului
sau a comportamentului, o deviaţie neintenţionată
de la adevăr, ignoranţa, dar şi orgoliul nemăsurat,
un accident care face să eşueze buna intenţie etc.
Erorile apar numai în acţiunea orientată înspre un
scop care poate fi bun sau rău. Normal, dacă nu
există un scop al acţiunii, atunci nu se poate vorbi
de criterii de judecare a unei acţiuni ca fiind corectă sau eronată. Problema ar fi dacă se uzează
de aceste criterii de judecată şi se iau măsuri, sau
sunt lăsate la voia întâmplării, fiind greu de judecat
sau periculos de intervenit, de acţionat. Cert este
că o cauză a erorii există întotdeauna. Şi erorile
pot forma un lanţ. Poate de aceea este bine a vedea
din timp, pentru a putea prevedea efectele.
Eroarea este definită de mulţi ca fiind o
acţiune în afara toleranţei, o deviere de la normalitate. Se greşeşte din rigiditate, din egoism, din
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vanitate etc. Eroarea, se mai spune că, poate fi
potenţial evitată dacă „circumstanţele apariţiei ei
se află sub controlul utilizatorului (autorul erorii)”.
Important este ca înainte de a se lua o hotărâre când am sesizat o eroare, să rămânem relativi faţă de o situaţie. Dar, această relativitate
are un timp limitat, întrucât amânarea, precum şi o
hotărâre precipitată, pot duce la alte erori şi mai
grave şi erorile se răsfrâng asupra mulţimii.
În societate apar stări noi, în lume apar
puncte critice ale istoriei determinate fiecare de
către o cauză, „cauza fiind principiul schimbării sau
al repaosului”, după gândirea lui Aristotel, urmând
efectul, care trebuie gândit, studiat şi urmărit cu
interes. Matematicianul, fizicianul, filosoful
francez Blaise Pascal (1623-1662) considera gândirea a fi măreţia omului. Toată demnitatea omului ar
consta în gândire şi „de la acest punct trebuie să ne
înălţăm şi nu de la spaţiu sau timp”. Să ne străduim
a gândi bine, fiindcă „omul poate fi monstru, dar
poate fi şi sfânt”.
Nu trebuie să uităm că Divinitatea – Inteligenţa supremă – testează dragostea noastră,
respectarea sau respingerea legilor divine, conform
libertăţii date nouă. Universul este constituit armonic, mişcarea sa este ritmică făcându-se după o
curbă sinusoidală în care alternează repausul cu
activitatea, respectiv regresul cu progresul. Din
când în când se schimbă lumea şi trebuie, cred, să
acceptăm acest fapt, să ne străduim ca schimbarea
să se facă în scopul binelui. Să deschidem ochii larg
şi să vedem pentru a prevedea şi acţiona în sensul
bun al vieţii.
Toleranţa este respectul, acceptarea unei
situaţii, aprecierea celor de lângă noi, este o exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Ea se face
cu deschiderea spiritului, comunicare şi libertate
de gândire, cu credinţa în bine. Toleranţa este considerată ca o necesitate politică şi juridică, o virtute care face ca pacea să fie posibilă şi care evită
confruntări, războaie. Unii o consideră slăbiciune,
indulgenţă, desigur din egoism, din pofta de apărare a bunurilor pe care le au. Omului trebuie să-i găseşti şi să-i arăţi calea spre fericire şi să nu accepţi ca el să sufere. De aceea trebuie văzute,
cunoscute cauzele, a prevedea efectele şi a lua în
consideraţie interesul cu caracter uman, logic şi
raţional.
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Să nu uităm că religii sunt multe şi ele trebuie respectate, că Divinitatea este una singură
pentru noi toţi, că aria religioasă face parte din umanitatea fiinţei noastre. Şi totul revine la Iubire.
Gesturile de iubire rezolvă problemele şi transformă totul în bine. Albert Einstein scria într-o
scrisoare adresată fiicei lui: „Există o forţă extrem de puternică, pentru care, cel puţin până în
prezent, ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală.
Este forţa care include şi guvernează totul, este
chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în
univers şi încă nu a fost identificată de noi.
Această forţă universală este Iubirea”.
Simţurile ne ajută în a detecta lucrurile exterioare, fenomenele care au loc. Există însă şi raţiunea, întrucât lucrurile exterioare sunt definite
prin intermediul raţiunii care examinează şi alege,
hotărăşte, înclinată fiind spre alegerea binelui. Se
face, în acest sens, o distincţie clară între liber arbitru şi libertate. A avea liber arbitru înseamnă a
deţine facultatea de a alege, în timp ce libertatea
este o stare a voinţei ce înclină spre bine adică
spre legile divine. Dacă omul nu are înclinaţie spre
bine, el pierde libertatea dar îşi păstrează liberul
arbitru. Théodule-Armand Ribot (1839-1916), considerat drept părintele psihologiei ştiinţifice franceze, este cunoscut pentru studiul psihologiei sentimentelor. El a demonstrat existenţa la om a unei
logici de o cu totul altă structură decât logica raţională şi pe care o numea logică sentimentală, între
logica raţională şi logica sentimentelor neexistând
ruptură, deoarece amândouă sunt produse ale naturii umane şi au o utilitate comună.
Ajungând la situaţia actuală, la realitatea în
faţa căreia ne găsim, o realitate grea şi încurcată,
când mii de oameni fug de pe un pământ spre altul,
pentru salvarea vieţii lor şi a copiilor, ne dăm seama
că nu de bine fug, ci din calea răului, oamenii îşi riscă viaţa, iar noi urlăm că nu-i vrem, îi umilim, îi
bruscăm, le facem garduri, ziduri, ne apărăm în
acest mod pământul, ţara. Amintesc ce spunea
Giordano Bruno: „Omenirea este înconjurată cu
ziduri de frică, de aceea este meschină, măruntă şi
trădătoare”. Nu mai contează nici raţiunea, nici
sentimentul, compasiunea, omenia din noi a plecat,
binele este şi el alungat. Nu ne gândim că facem un
rău care poate aduce unul şi mai mare, adică lipsa
totală a echilibrului acestei lumi? Mulţi dintre noi
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sunt în necunoştinţă de cauză, comitem judecăţi egoiste, răutăţi. Erori s-au făcut, cred, tocmai prin
faptul că nu s-a văzut bine cine a destabilizat lumea, nu s-a prevăzut, sau poate s-a omis cauza şi nu
s-a acţionat asupra ei de teama unui dezechilibru şi
mai mare, dar cum spun şi filosofii: „Eroarea poate
fi potenţial evitată, dacă circumstanţele apariţiei
ei se află sub controlul utilizatorului (autorul erorii)”. Se poate gândi şi acum la soluţionarea în bune
condiţiuni a acestei migraţii, o adevărată criză a
refugiaţilor, a se corecta nişte greşeli, neprevederi. Niciodată nu este târziu pentru a face bine şi
a aduce picul de fericire în sufletele oamenilor.
Construcţia binelui de abia de aici înainte va putea
fi făcută. Şi este mult de lucru! Dar trebuie să
acceptăm că odată produs un rău, lumea s-a mişcat
şi nu putem sta indiferenţi, să ne facem că nu vedem! „Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să
facă oamenii fericiţi”, spunea tot Pascal.

FRICA, PROBLEMA OMENIRII DE ASTĂZI
„Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul
de a domina frica, și nu absența fricii.”

Mark Twain

În 2011 apăruse în mai multe reviste eseul

Teamă sau curaj pe care l-am inserat în cartea
Articole și eseuri , vol. II, în anul 2012. Spuneam,

pe atunci, că teama stă ca o marcă în fața tabloului
vieții noastre de astăzi și că temerile sunt de două
feluri: temeri mai mici care sunt aproape inevitabile și se manifestă mai mult la oamenii cu firea
modestă, lipsită de trufie, la oamenii cu bun-simț,
cu motivația cauzelor că le lipsește ceva de care au
nevoie și nu pot obține: serviciul, banii, anumite
lucruri, situații, poziții de viață, simpatii sau aprecieri ale oamenilor, dragostea, femeia sau bărbatul
la care visează etc. și temerile mari, accentuate în
ultima vreme: de terorism, de cataclisme, de sărăcie, de sfârșitul acestei lumi. Mai gândeam că ele
sunt temeri ciclice în viața omului, după cum și întâmplările s-au dovedit a avea ciclicitatea lor, întrucât „ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ceea
ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare” (Eclesiastul, cap 1,9), chiar dacă
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acum îmbracă altă haină; iar ceea ce va fi – nu putem ști! Dar, suntem obligați a întrevedea.
Provocați de întâmplările vieții pe care o
trăim, întâmplări care ne mișcă ființa și care nu
permit lovirea demnității ei, vorbim din nou despre
frică, nuanțat diferită de teamă, căutând să înțelegem provocările ființei omenești. Filosoful german Martin Heidegger (1889-1976), spunea în cartea sa Introducere în metafizică, că ființa omenească este necesar a fi înțeleasă: „Fără o atare
deschidere a ființei, noi nu am putea de fapt să fim
oameni”. Dacă teama este emoția specifică presimțirii primejdiei sau percepția ei, frica este o emoție
motivată, cu un mare impact psihologic. Este o senzație de gol și de neliniște care nu ne permite să
trăim clipa prezentă ca pe o normalitate; necesită
sau chiar declanșează o reacție de apărare în prezența pericolului care atentează la integritatea,
demnitatea noastră. Prin urmare, este firesc să ne
fie teamă sau frică când simțim o primejdie, pentru
că altfel n-am reuși să supraviețuim.
Aristotel, filosof al Greciei Antice, avea
dreptate când spunea că teama este anticiparea
unei suferințe. Cred că teama fiind o stare de neliniște și de tulburare provocată de un pericol care
ne amenință, este un sentiment ce apare într-un
moment al vieții, are o cauză pe care sufletul nostru o percepe mai mult prin simțuri și mai puțin prin
logică și gândire, adică nu este pusă în ecuație, pe
când frica este o continuă stare de neliniște, tulburare, un simțământ mai puternic, mai extins, mai adânc, perceput și rațional, motivat puternic și clar,
care necesită redresarea simțurilor prin luarea de
măsuri întru apărarea ființei.
Curajul de care dăm dovadă uneori nu este
de ajuns pentru a înlătura această povară, dar, oricum, frica ce ne încarcă organismul cu energie negativă, trebuie transformată într-o energie pozitivă, pentru a putea avea o viață echilibrată, liniștită. Numai cu ajutorul înțelepciunii putem ieși de
sub tirania iraționalului și merge cu speranță și
iubire spre înfăptuirea unei vieți fericite. Prin câte
stări de cumplită frică am trecut și mai avem a trece!
Despre România, laureatul premiului Nobel
pentru literatură - Aleksandr Soljenițîn scria, făcând referire la frica pe care o inoculau cei din
monstruoasa Securitate din vremea comunismului:
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„Tratamentul în penitenciarul de la Pitești a fost
cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane”, el
fiind locul terorii absolute, acolo unde s-a încercat
crearea omului nou folosindu-se reeducarea prin
tortură, despre care specialiștii și istoricii aveau să
declare mai târziu, că a fost unic în lume și a fost
denumit „experimentul Pitești”. Despre el am semnalat în cartea scrisă intitulată Preaplinul tăcerilor,
editată în anul 2010. Te poți îngrozi și poți plânge
citind despre sistemul de reeducare și te întrebi
cum de au putut supraviețui oamenii unei asemenea
terori? Te mai întrebi și cauți să înțelegi cum de a
fost posibil să existe oameni - securiști, gardieni
sau deținuți - capabili să se poarte în așa hal cu semenii lor. Este de neînchipuit ca un om să se comporte în acel mod cu oricare creatură, dar’mi-te cu
un om! Și ajungi la concluzia că într-adevăr omul
este cel care poate inocula semenului frica cea mai
puternică, că este în stare să te urmărească, să te
vâneze ca pe o pradă pentru care nu are niciun
sentiment de milă, de respect, de iubire, ci doar
crudul sentiment al distrugerii. Metodele folosite
de regimul comunist au inoculat frica pe termen
lung, au cronicizat-o cum s-ar spune, unii oameni rămânând pentru toată viața sub influența ei paralizantă. Nu se putea protesta, nu puteai să ai opinia
ta! Și aici îmi amintesc de poezia lui Adrian Păunescu Opinia mea, episod despre care am scris în
Preaplinul tăcerilor... Cei care și-au exprimat-o cu
adevărat, au plătit cu viața, alții cu compromisuri
degradante. Frica și-a arătat colții în acea închisoare, ca și în celelalte închisori din țara mea, în
vremea terorii comuniste; întreaga populație trebuia să gândească în modul impus, nepermițându-se
a critica imoralitatea comunistă. Inducerea fricii a
fost folosită și mai este și astăzi, în mod conștient,
ca un „vampirism energetic”, oamenii stresați și
speriați fiind mai ușor manipulabili, putându-li-se
urmări, prevedea intențiile și acțiunile.
„Frica ar putea reprezenta cea mai mare
problemă de pe planetă”, scria cineva cu ani în urmă
- poate și pentru că se cunoștea de-acum că fusese
experimentată și reușise -, atât la nivel colectiv,
cât și la nivel individual. Frica determină alegerile,
deciziile, faptele noastre și dacă am putea să ne
debarasăm de frică, am reuși să ne transformăm pe
noi înșine și chiar am reuși să transformăm lumea...
Soluția de a scăpa de frică, dacă ea are un suport
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real și nu este inventată, este ca de câte ori ne cuprinde, să analizăm: ce anume credem că determină
acea frică, dacă putem s-o înlăturăm sau dacă ne
putem eschiva și cum ar putea arăta viața noastră
în continuare, în cazul unui mod de acțiune sau inacțiune, ales. În acest punct intervine curajul omului.
Fiindcă, în lipsa curajului, admitem că putem fi
uciși, că nu ne pasă de viață sau de moarte. Este
forma lașității din noi.
În fața unui pericol iminent, simțurile și
rațiunea intră în acțiune, se declanșează mișcarea
ce poate fi: defensivă, adică fuga din fața pericolului, sau ofensivă, adică punerea în gardă și pregătirea de luptă. Trebuie să spunem că de multe ori
frica ascunde tensiuni și conflicte acumulate în
timp și care este normal să iasă din ascunziș, moment în care se trezește în noi instinctul de apărare.
Frica determină suferința și de cele mai
multe ori - moartea. Viața adevărată înseamnă satisfacția și liniștea sufletească pe care o avem în
relațiile cu alți oameni, mai important fiind confortul emoțional decât cel material. Iată, însă, că
afirmația cum că frica ar putea reprezenta cea
mai mare problemă de pe planetă, este plauzibilă.
Astăzi, extremismul religios, în special cel care
invocă Islamul, se dovedește a fi sursa principală
de conflicte din secolul XXI. Apărarea, combaterea
sa presupune o alianță puternică între toate țările
occidentale și aplicarea unei strategii globale.
Teoria „ciocnirii dintre civilizații” a devenit
cunoscută pe scară largă în anul 1993, fiind popularizată de reputatul politologul american, analist și
expert în probleme de securitate Samuel Huntington (1927-2008), supranumit „un Machiavelli al
vremurilor noastre”. Acesta susținea, încă de pe
atunci, că lumea occidentală se îndreaptă spre un
conflict inevitabil cu alte culturi, în special cu cele
fundamentate pe credința musulmană; occidentul,
pe de o parte, și civilizația bazată pe preceptele
Islamului de cealaltă parte, sunt atât de diferite,
încât e imposibil să interacționeze fără a provoca
scântei, spunea Huntington. Premonițiile lui au fost
privite inițial cu scepticism în cercurile politice,
academice și diplomatice. A fost nevoie de momentul 11 septembrie 2001 pentru ca lumea și liderii săi
să ia în serios fenomenul globalizării extremismului
religios și teoria ciocnirii civilizațiilor.
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Deși există uneori motive diferite aflate în
spatele violențelor din fiecare țară (exemplul impertinenței și vicleniei cu care conducătorul rus
acaparează spații, tulburând liniștea unor țări și
modificând granițe), toate conflictele de azi par să
aibă în comun faptul că actele de violență sunt comise de indivizi motivați religios, dar care denaturează credința. Prim ministrul Regatului Unit, la
începutul acestui an, într-un articol redactat pentru ziarul britanic The Observer, a afirmat că
„războaiele acestui secol vor fi provocate mai puțin
de ideologiile politice extremiste, cum s-a întâmplat în secolul 20, și mai mult de diferențele culturale și religioase”.
Poetul și dramaturgul român - Matei Vișniec
(n. 1956), trăitor în acest moment în Franța argumenta, după momentul atentatului terorist al sediului publicației Charlie Hebdo: „Franța a trăit de
fapt un șoc de tip 11 septembrie, și probabil că
multe lucruri vor evolua în mod diferit după această
fatidică zi de 7 ianuarie 2015. Acest seism va trezi, poate, din angelism și o parte a clasei politice și
chiar a intelectualilor francezi tentați să minimalizeze pericolul islamismului radical în Europa”.
Extremismul religios și pericolele pe care le
implică a atins un nou maxim în ultimele luni ale
anului care tocmai a trecut (2015), odată cu expansiunea grupării ultra radicale ISIS. Aceasta
pretinde că a instaurat un Califat Islamic în Siria și
în nordul Irakului și amenință să se extindă. Amenințarea a devenit globală iar președintele american a precizat ca ISIS s-a desprins din Al Qaida
și a prezentat recent un plan menit să combată și
să distrugă ISIS, declarând totodată că „o mișcare
cu complexitatea și ferocitatea de care a dat dovadă ISIS nu poate fi izolată într-o «arie de carantină» regională”.
„Califatul Islamic” preconizat, a început să
prindă contur în Siria, o țară transformată în mare
parte în ruine, sfâșiată de un război civil început de
mai bine de trei ani, în care luptă mai multe grupări
armate, țară din care fug mii de oameni, pentru a-și
salva viețile.
După cum a relatat un ziar românesc, întrun oraș sirian aflat în mâinile islamiștilor, obiceiurile considerate „occidentale” au fost interzise,
pentru astfel de „păcate” precum ascultatul muzicii
de pe CD, fumatul, consumul de alcool, localnicii pot
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ajunge într-o cameră de tortură sau pot fi biciuiți
în piață, ca niște animale. Cei care se opun sunt împușcați, iar trupurile neînsuflețite sunt lăsate pe
șosele zile întregi, spre a le arăta civililor prețul
răzvrătirii. Școlile din oraș în care învățau fete au
fost închise, sub pretextul că instituțiile respective răspândesc păcatele Vestului; femeile din localitățile unde ISIS face legea nu mai au voie să
iasă pe străzi decât însoțite de un bărbat și acoperite din cap până în picioare.
O publicație franceză a scris despre islamiștii aparținând filialei din Yemen a rețelei AlQaida dintr-un oraș pe care îl controlează, că au lovit zilele trecute o femeie cu pietre până când
aceasta a decedat, după ce au acuzat-o de „adulter” și „prostituție”: „Potrivit unui martor, bărbați
înarmați au lovit femeia cu pietre în mijlocul curții
unei clădiri militare în prezența a zeci de locuitori,
până când aceasta a decedat”.
Frica de amenințări există atât în exteriorul Americii, cât și în interiorul ei. Președintele
Statelor Unite a anunțat acțiuni executive destinate să extindă verificarea antecedentelor
pentru unele achiziții de arme de foc și să intensifice punerea în aplicare a legilor federale ale
națiunii. Măsurile modeste vor constitui un scut
pentru comerțul cu arme, legislația limitând permisiunea a milioane de arme care urmează să fie
vândute fără control eficient, cu instituirea unor
sancțiuni penale pentru încălcarea acestor legi. Legile răpesc o parte din libertate, dar, mai important este să protejeze oamenii.
Mai citesc în ziarul de astăzi o știre și mă
întreb: putem fi neînfricați în urma anunțului recent al Coreii de Nord privind succesul testării
bombei cu Hidrogen, gest care nu poate fi calificat
decât dement și sfidător? Revin la atenționarea
psihiatrului elvețian Carl Gustav Jung (1875-1961)
referitor la puterea tot mai distructivă a armelor,
că această realizare obligă omenirea să se întrebe
dacă starea spirituală și morală a oamenilor care
decid folosirea acestor arme este corespunzătoare
responsabilității pentru urmările pe care le-ar avea
folosirea lor.
Frica este inoculată multor locuitori din
multe țări considerate a fi dușmanii cuceririlor islamice. Putem spune că este un altfel de război, un
război emoțional, la care trebuie căutate și găsite
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metode de apărare și chiar de înfrângere adecvate,
fiindcă, spunea filosoful german Arthur Schopenhauer (1778-1860): „voința de a trăi este singura expresie a existenței însăși a universului”.
Trăim într-o lume a fricii și singura posibilă
protecție, pe care și-o doresc oamenii, pentru altă
cale, considerând că este prea târziu, este pedepsirea dușmanilor ce folosesc cele mai crude metode
de distrugere. Păcat! Înțelegerea și iubirea de semeni ar fi putut să ne salveze. Mai este timp pentru trezirea conștiinței celor care urăsc lumea și nu
prețuiesc viața?
© Vavila Popovici,
Carolina de Nord

Ecaterina Scoruş Hila – Frica
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continuare din nr.1(53) / 2016
XXIII
Evariste Gamelin era obosit şi nu se putea
odihni; de douăzeci de ori pe noapte, se trezea tresărind dintr-un somn plin de coşmaruri. Numai în
camera albastră, în braţele Elodiei, mai putea dormi câteva ceasuri. Vorbea şi striga în somn, trezind-o, numai că ea nu putea înţelege spusele lui.
Într-o dimineaţă, după o noapte în care văzuse Eumenidele, s-a trezit epuizat de spaimă şi
fără puteri ca un copil. Zorile străpungeau perdelele odăii cu săgeţi livide. Părul răvăşit îi cădea pe
frunte, îi acoperea ochii cu un văl negru: Elodie, la
căpătâiul patului, netezea uşurel şuviţele rebele. De
astă dată, ea îl privea cu o tandreţe de soră şi, cu
batista, ştergea sudoarea rece de pe fruntea
nefericitului. Asta îi aminti lui Evariste acea frumoasă scenă din Oreste de Euripide, al cărei tablou
îl schiţase, şi care, de-ar fi putut să o termine, ar
fi fost capodopera lui: scena unde nefericita Electra şterge saliva care maculează buzele fratelui ei.
Şi i se păru că o aude chiar pe Elodie însăşi rostind
cu voce blândă: „Ascultă-mă, scump frate, cât
Furiile-ţi lasă deplină judecată…”
Şi se gândi:
„Şi totuşi, nu sunt un paricid. Dimpotrivă,
din devoţiune filială am vărsat sângele spurcat al
duşmanilor patriei mele.”
XXIV
Tot nu mai terminau cu conspiraţia din închisori. Patruzeci şi nouă de acuzaţi umpleau gradenele. Maurice Brotteaux ocupa dreapta celei mai
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înalte trepte, locul de onoare. Era îmbrăcat în redingota lui maro-purice, pe care o periase îndelung
în ajun şi o cârpise la buzunar, acolo unde, cu timpul, micul Lucreţiu o tocise. Lângă el, femeia Rochemaure, pictată, fardată, stridentă, oribilă. Pe părintele Longuemare îl aşezaseră între ea şi copila
Athénaïs care, la Madelonnettes, îşi regăsise prospeţimea adolescenţei. Jandarmii îngrămădeau pe
gradene oameni pe care nu-i cunoşteau şi care, poate, nici nu se cunoşteau între ei, dar complici cu toţii, parlamentari, zilieri, foşti nobili, burghezi şi
burgheze. Cetăţeana Rochemaure îl zări pe Gamelin
în banca juraţilor. Cu toate că nu îi răspunsese la
scrisorile insistente, la mesajele repetate, spera în
el; îi trimise o privire rugătoare şi se sforţă să fie
pentru el frumoasă şi tulburătoare. Dar privirea
rece a tânărului magistrat îi nimici orice iluzie.
Grefierul citi actul de acuzare care, deşi
scurt pentru fiecare dintre acuzaţi, era lung din
pricina numărului acestora. El prezenta în linii largi
complotul urzit în închisori pentru a îneca Republica
în sângele reprezentanţilor naţiunii şi al poporului
din Paris, şi, făcându-i fiecăruia partea lui, spunea:
- Unul dintre cei mai periculoşi autori ai acestei abominabile conjuraţii este numitul Brotteaux, fost des Ilettes, perceptor pe vremea tiranului. Acest individ, care se făcea remarcat,
chiar şi pe vremea tiraniei, prin conduita lui depravată, este o dovadă certă că libertinajul şi relele
moravuri sunt duşmanii cei mai mari ai libertăţii şi
ai fericirii popoarelor: într-adevăr, după ce a delapidat finanţele publice şi a epuizat în desfrâu o
parte substanţială din avutul poporului, acest
individ s-a asociat cu fosta lui concubină, femeia
Rochemaure, pentru a coresponda cu emigranţii şi
pentru a informa facţiunea din străinătate, divulgând starea finanţelor noastre, mişcările trupelor
noastre, fluctuaţiile de opinie.
„Brotteaux, care, în această perioadă a existenţei lui de dispreţuit, trăia în concubinaj cu o
prostituată adunată din mocirla de pe strada Fromenteau, fata Athénaïs, a aservit-o cu uşurinţă
scopurilor lui şi a pus-o să instige la contrarevoluţie
prin strigăte neruşinate şi prin provocări indecente.“
„Câteva afirmaţii ale acestui om nefast vă
vor arăta limpede ideile sale abjecte şi scopul său
pernicios. Vorbind despre Tribunalul patriotic, che-
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mat astăzi să-l pedepsească, spunea insolent: «Tribunalul revoluţionar seamănă cu o piesă de William
Shakespeare, care amestecă scenele cele mai sângeroase cu bufoneriile cele mai triviale»”. Propovăduia continuu ateismul, ca mijlocul cel mai sigur
de a umili poporul şi de a-l împinge la imoralitate. În
închisoarea de la Conciergerie, unde era deţinut, el
deplora ca şi cum ar fi fost cele mai mari calamităţi
victoriile vajnicelor noastre armate şi se străduia
să arunce neîncrederea asupra celor mai patrioţi
generali, atribuindu-le intenţii înrobitoare. „Aşteptaţi-vă, spunea el într-un limbaj îngrozitor, pe care
pana nu îndrăzneşte să-l reproducă, aşteptaţi-vă
ca, într-o bună zi, unul dintre purtătorii ăştia de sabie, cărora le datoraţi salvarea, să vă înghită pe
toţi, cum le-a înghiţit cocorul din fabulă pe broaşte”. Şi actul de acuzare continua astfel:
„Femeia Rochemaure, fostă nobilă, concubina lui Brotteaux, nu este mai puţin vinovată decât
el. Nu numai că purta corespondenţă cu străinătatea şi era plătită de Pitt însuşi, dar, în asociere
cu oameni corupţi, ca Jullien (din Toulouse) şi
Chabot, în legătură cu fostul baron de Batz, ea născocea, în cârdăşie cu acest scelerat, tot felul de
maşinaţii pentru a face să scadă acţiunile de la
Compania Indiilor, să le cumpere pe un preţ scăzut
şi să le ridice cursul, prin maşinaţii inverse faţă de
primele, frustrând astfel avutul privat şi avutul public. Încarcerată la Bourbe şi la Madelonnettes, ea
nu a încetat să conspire în închisoare, să speculeze
la bursă şi să recurgă la tentative de corupţie pe
lângă unii judecători sau juraţi.“
„Louis Longuemare, ex-nobil, ex-capucin, de
multă vreme şi-a tot încercat puterile în infamie şi
în crimă, înainte de a înfăptui actele de trădare
pentru care trebuie să răspundă aici. Trăind într-o
ruşinoasă promiscuitate cu fata Gorcut, zisă Athénaïs, chiar sub acoperişul lui Brotteaux, este complicele acestei fete şi a fostului nobil. În timpul detenţiei sale la Conciergerie, nu s-a oprit o zi din
scrierea unor pamflete care atentează la libertatea şi la pacea publică.“
„E îndreptăţit să spunem, apropo de Marthe
Gorcut, zisă Athénaïs, că fetele prostituate sunt
cel mai mare flagel al moravurilor publice, pe care
le insultă, şi oprobriul societăţii, pe care o stigmatizează. Dar la ce bun să insistăm asupra unor
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crime respingătoare pe care acuzata le recunoaşte
fără ruşine?…”
Apoi acuzarea îi trecea în revistă pe ceilalţi
cincizeci şi patru de deţinuţi în prevenţie, pe care
nici Brotteaux, nici părintele Longuemare, nici cetăţeana Rochemaure nu îi cunoşteau, în afară de
câţiva pe care îi văzuseră prin închisori, şi care,
laolaltă cu primii, erau puşi în oala „acestei conjuraţii execrabile, cum nu se mai găseşte vreun alt
exemplu în toate analele popoarelor”. Acuzarea
concludea pedeapsa cu moartea pentru toţi inculpaţii. Brotteaux a fost întrebat primul:
- Ai conspirat?
- Nu, nu am conspirat. Totul este fals în actul de acuzare pe care l-am auzit adineaori.
- Vezi: până şi în clipa asta conspiri împotriva Tribunalului.
Şi preşedintele trecu la femeia Rochemaure, care îi răspunse prin proteste disperate, lacrimi
şi subtilităţi. Părintele Longuemare se lăsa cu totul
în voia Domnului. Nici măcar nu-şi adusese apărarea
lui scrisă. La toate întrebările care i-au fost puse,
el a răspuns cu un sentiment de renunţare. Totuşi,
când preşedintele l-a făcut capucin, bătrânul din el
s-a însufleţit:
- Nu sunt capucin, a spus el, eu sunt preot şi
călugăr al ordinului barnabiţilor.
- E acelaşi lucru, a replicat cu bonomie preşedintele.
Părintele Longuemare l-a privit, indignat:
- Nici nu poate fi concepută o eroare mai
greu de înţeles, făcu el, decât aceea de a confunda
cu un capucin un călugăr din acel ordin al barnabiţilor care a fost întemeiat de însuşi Sfântul Pavel.
Asistenţa a izbucnit în hohote de râs şi în
huiduieli.
Iar părintele Longuemare, luând aceste
batjocuri drept semne de negare, declară că va
muri membru al ordinului Sfântului Barnabé, al cărui veşmânt îl purta în inima lui.
- Recunoşti, îl întrebă preşedintele, că ai
conspirat cu fata Gorcut, zisă Athénaïs, care îţi
acorda neruşinatele ei favoruri?
La această întrebare, părintele Longuemare
ridică spre cer o privire îndurerată şi răspunse
printr-o tăcere care exprima surpriza unui suflet
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curat şi profunda chibzuinţă a unui călugăr care se
teme să rostească vorbe deşarte.
- Fată Gorcut, o întrebă preşedintele pe tânăra Athénaïs, recunoşti că ai conspirat cu Brotteaux?
Ea răspunse blând:
- Domnul Brotteaux, după câte ştiu eu, nu a
făcut decât bine. Este un om aşa cum mulţi ar trebui să fie şi cum nici nu se poate mai bun. Cei care
zic altminteri se înşală. Asta-i tot ce am de spus.
Preşedintele o întrebă dacă recunoaşte că a
trăit în concubinaj cu Brotteaux. A trebuit să i se
explice acest termen pe care nu-l înţelegea. Dar,
îndată ce a priceput despre ce era vorba, a răspuns
că totul depinsese de el, dar că nu i-o ceruse.
Au râs în tribune, iar preşedintele a ameninţat-o pe fata Gorcut că o dă afară de la dezbateri dacă mai răspunde cu o asemenea neruşinare. Atunci ea l-a numit făţarnic, mutră lungă,
încornorat, şi a deşertat asupra lui, a judecătorilor
şi a juraţilor o droaie de înjurături, până când jandarmii au târât-o de pe banca ei afară din sală.
Apoi judecătorul i-a interogat sumar pe ceilalţi
acuzaţi, în ordinea în care erau aşezaţi pe gradene.
Numitul Navette a răspuns că nu avusese cum să
conspire în închisoare, unde stătuse doar patru zile.
Preşedintele observă că răspunsul trebuia considerat şi că îi ruga pe cetăţenii juraţi să ţină cont de
el. Un anume Bellier răspunse la fel şi preşedintele
adresă juriului aceeaşi observaţie în favoarea lui.
Bunăvoinţa aceasta a fost interpretată ca efect al
unei lăudabile echităţi sau ca o plată datorată
delaţiunii.
Substitutul acuzatorului public luă cuvântul.
Nu a făcut decât să amplifice actul de acuzare şi a
pus aceleaşi întrebări:
- Este probat că Maurice Brotteaux, Louise
Rochemaure, Louis Longuemare, Marthe Gorcut, zisă Athénaïs, Eusèbe Rocher, Pierre Guyton-Fabulet, Marceline Descourtis etc. au format o conjuraţie ale cărei modalităţi sunt: asasinatul, foametea,
fabricarea de asignaţi falşi şi de bani falşi, pervertirea moralei şi a conştiinţei publice, revolta
închisorilor; scopul: războiul civil, dizolvarea reprezentanţei naţionale, restaurarea monarhiei?
Juraţii s-au retras în camera pentru deliberări. S-au pronunţat în unanimitate pentru soluţia
afirmativă în cazul tuturor acuzaţilor, cu excepţia
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numiţilor Navette şi Bellier, pe care preşedintele
şi, după el, acuzatorul public îi scoseseră oarecum
în afara cauzei. Gamelin îşi motivă verdictul în
termenii următori:
- Vinovăţia acuzaţilor sare în ochi: pedepsirea lor interesează salvarea naţiunii şi trebuie ca
ei să-şi dorească singuri supliciul ca unic mod de aşi răscumpăra crimele.
Preşedintele pronunţă sentinţa în lipsa celor
la care se referea. În acele zile măreţe, contrar
prevederilor legii, condamnaţii nu mai erau chemaţi
pentru a li se comunica sentinţa, desigur de teama
disperării unui număr aşa de mare de persoane.
Teamă inutilă, într-atât de mare şi de generală era
atunci supunerea victimelor! Grefierul coborî să
citească verdictul, ascultat cu o tăcere şi un calm
care te făceau să-i compari pe aceşti condamnaţi
din prerial cu pomii sub secure.
Cetăţeana Rochemaure se declară gravidă.
Un chirurg, care era în acelaşi timp şi jurat, a fost
desemnat să o controleze. Au dus-o leşinată în
celulă.
- Ah! suspină părintele Longuemare, judecătorii ăştia sunt oameni de-a mai mare mila: sufletul
lor este într-o stare de plâns. Pe toate le încurcă şi
confundă un barnabit cu un franciscan.
Execuţia trebuia să aibă loc în aceeaşi zi, la
„bariera Tronului-Răsturnat”. Condamnaţii, cu toaleta făcută, cu părul tăiat, cu cămaşa răscroită, l-au
aşteptat pe călău ţinuţi ca vitele pentru tăiere
într-o săliţă despărţită de grefă printr-un perete
cu geam. Când sosiră executorul şi ajutoarele lui,
Brotteaux, care şi-l citea liniştit pe Lucreţiu, puse
semnul la pagina începută, închise cartea, o băgă în
buzunarul redingotei şi îi spuse barnabitului:
- Părinte Reverend, ce mă înfurie grozav
este că nu vă voi convinge. Amândoi vom dormi somnul cel de pe urmă, şi nu voi putea să vă trag de mânecă şi să vă trezesc pentru a vă spune: „Vedeţi, nu
mai aveţi nici sentiment, nici cunoştinţă; sunteţi neînsufleţit. Ce îi succede vieţii e tot una cu ce a precedat-o.”
Vru să zâmbească; dar o durere atroce îi
cuprinse inima şi măruntaiele şi fu cât pe ce să
leşine.
Totuşi continuă:
- Părinte, vă las să-mi vedeţi slăbiciunea.
Iubesc viaţa şi nu o părăsesc deloc fără regret.
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- Domnule, îi răspunse blând preotul, luaţi
seama că sunteţi mai curajos decât mine şi totuşi
moartea vă tulbură mai mult. Ce vrea să spună asta,
dacă nu că eu văd lumina, pe care dumneavoastră
încă nu o zăriţi.
- Dar, zise Brotteaux, ar putea să însemne
şi că eu regret viaţa pentru că m-am bucurat de ea
mai mult decât dumneavoastră, care aţi făcut-o pe
cât cu putinţă asemenea morţii.
- Domnule, răspunse pălind părintele Longuemare, acum nu e de râs. Dumnezeu să mă aibă în
pază! Sigur vom muri fără grijire. Pesemne că am
primit cândva Sfintele Taine fără smerenia de cuviinţă şi cu inimă nerecunoscătoare, dacă astăzi,
când am atâta trebuinţă de ele, Cerul mi le refuză.
Căruţele aşteptau. Condamnaţii, cu mâinile
legate, au fost îngrămădiţi în ele. Femeia Rochemaure, a cărei graviditate nu fusese recunoscută
de chirurg, a fost împinsă într-una din căruţele
basculante pe două roţi. Ea mai găsi un dram de
energie pentru a scruta mulţimea de spectatori,
sperând în pofida oricărei speranţe să găsească
vreun salvator printre ei. Ochii săi implorau. Afluenţa era mai scăzută decât altădată şi reacţiile mai
puţin violente. Doar câteva femei strigau: „La
moarte!” sau îi batjocoreau pe cei ce urmau să
moară. Bărbaţii ridicau din umeri, întorceau capul şi
tăceau, fie din prudenţă, fie din respect pentru
legi. Mulţimea se cutremură când prin portiţă trecu
Athénaïs. Părea un copil.
Ea se înclină în faţa călugărului:
- Domnule pastor, îi zise, daţi-mi iertăciunea.
Părintele Longuemare murmură grav cuvintele sacramentale şi spuse:
- Fiica mea! în adâncă rătăcire ai ajuns; dar
cât aş vrea să-I pot şi eu înfăţişa Domnului o inimă
atât de curată ca a ta!
Uşoară, ea se urcă în căruţă. Şi acolo, cu
bustul drept, cu capul ei de copil înălţat mândru,
strigă:
- Trăiască regele!
Făcu un mic semn spre Brotteaux, arătându-i că este loc lângă ea. Brotteaux îl ajută pe
barnabit să se urce şi se aşeză şi el între călugăr şi
nevinovata copilă.
- Domnule, îi spuse părintele Longuemare filozofului epicurian, vă cer o favoare: rugaţi-vă pen-
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tru mine la acest Dumnezeu în care nu credeţi; nu
se ştie dacă dumneavoastră nu sunteţi mai aproape
de El decât sunt eu însumi: o singură clipă poate
hotărî asta. Ca să deveniţi copilul preaiubit al Domnului, o clipă e de-ajuns. Rugaţi-vă pentru mine,
domnule!
În vreme ce roţile se învârteau scrâşnind
pe caldarâmul lungului cartier mărginaş, călugărul
recita din inimă şi din buze rugăciunile muribunzilor.
Brotteaux îşi rememora versurile poetului
naturii: Sic ubi non erimus…Legat cum era şi zgâlţâit de căruţa sordidă, el păstra o atitudine calmă
şi un fel de grijă pentru confort. Alături de el,
Athénaïs, mândră că moare la fel ca regina Franţei,
arunca mulţimii priviri semeţe, iar bătrânul financiar, admirând ca un cunoscător gâtul alb al tinerei
femei, regreta lumina zilei.

(continuare în numărul viitor)
© traducere Lucia Patachi
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Constantin Brâncuşi
140 de ani de la naştere
Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la
naşterea marelui nostru Constantin Brâncuşi21, cel
care a adus o contribuţie covârșitoare la înnoirea
limbajului și a viziunii plastice în sculptura contemporană. Operele sale se găsesc atât în România
(Muzeul de Artă din Craiova) şi Franţa (Atelier
Brâncuși din Paris, Centre Pompidou din Paris), cât
şi în marile muzee din Statele Unite ale Americii:

Philadelphia Museum of Art, Guggenheim Museum
din New York, Museum of Modern Art din New
York, Hirshhorn Museum din Washington, Museum
of Art din Pasadena, Art Institut din Chicago, National Gallery of Art din Washington.
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Una dintre marile iubiri ale sculptorului
Constantin Brâncuși a fost Maria Tănase. Totuși,
titanul de la Hobița a fost fascinat de femei întreaga sa viață și nu a stat pe gânduri când a venit
vorba să iubească fete mult mai tinere decât el,
mai bogate sau mai puțin cizelate. Adorația pentru
reprezentantele sexului frumos i-a adus lui Brâncuși și suferințe, însă niciodată nu a pus lacăt dragostei.
Ca orice artist, a iubit pătimaș, a suferit la
fel, iar în cel din urmă și-a găsit fericirea, când în
viața sa nu mai exista o femeie, în muncă, în atelierul său de creație, acolo unde a ales să se și stingă
din viață.
Despre femeile din viaţa lui Brâncuşi am mai
vorbit, dar vom reveni mai pe larg în numărul viitor,
având în vedere că va fi un număr dedicat femeilor.
În acest număr ne vom opri un pic asupra lucrării -

Domnişoara Pogany

În Italia se pot admira două dintre sculpturile sale cele mai cunoscute: Pasărea măiastră
(1912) şi Pasărea în văzduh, o sculptură din faimosul
ciclu Bird in Space (L'Oiseau dans l'espace), 193240, în Colecţia Peggy Guggenheim din Veneţia.

Brâncuşi - Domnişoara Pogány
Revers al unei monede comemorative de argint, cu valoarea
nominală de 50 lei, emise de Banca Națională a Moldovei în 2001,
cu efigia lui Constantin Brâncuși, alături de Poarta sărutului și Masa
tăcerii, comemorând 125 de ani de la nașterea acestuia.

21

Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, Hobița, Gorj — d. 16
martie 1957, Paris) a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Constantin Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei
Române. Francezii și americanii îl desemnează, cel mai adesea, doar
prin numele de familie, pe care îl scriu fără semne diacritice, Brancusi,
pronunțându-l după regulile de pronunțare ale limbii franceze. Despre Brâncuşi mai puteţi citi în revista noastră în nr. 1-2/2011: Din Ţara
Galilor înapoi în Romania/ p. 125; nr. 3/2011: Constantin Brâncuşi –
despre creaţia proprie, p.123; nr.10 din iunie 2012: Testamentul lui
Brâncuşi, p. 75, accesând site-ul revistei la adr.: www.nomenartis.ro.

Domnişoara Pogány, cunoscută şi sub numele
francez Mademoiselle Pogány, este o statuie creată de Constantin Brâncuşi în 1913. Numele statuii
provine de la pictoriţa maghiară Margit Pogány, pe
care o cunoscuse în 1911.
Tânăra i-a servit lui Brâncuşi drept model în
cele câteva luni cât i-a fost şi iubită. „Am pozat
pentru el de mai multe ori, îşi amintea Margit Pogány. De fiecare dată, începea şi termina un nou
bust (în lut). Fiecare era frumos, minunat de real.
Eu îl rugam să-l păstreze ca varianta finală, dar el
izbucnea mereu în râs şi arunca bustul înapoi, în
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lada cu lut din colţul atelierului – spre marea mea
dezamăgire“.
Margit Pogány a consemnat şi impresia pe
care i-a produs-o contemplarea unui cap de marmură aflat în atelier: „Am realizat că eram chiar
eu, deşi capul nu avea niciuna din trăsăturile mele.
Era tot numai ochi, însă, privind înspre Brâncuşi, am
observat că mă privea pe furiş, în timp ce vorbea
cu prietenii mei. I-a făcut o enormă plăcere să constate că am reuşit să mă recunosc“.
O replică a sculpturii Domnişoara Pogány a
lui Constantin Brâncuşi se află la Muzeul de Artă
din Craiova. Este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale genialului Brâncuşi, reprezintă un simbol
naţional al artei moderne româneşti. Ochii săi mari,
gura abia schiţată, nasul fin, sprâncenele puternic
arcuite..., totul ne reţine atenţia la acest portret
de „o vrajă halucinantă". 19 lucrări intitulate „Domnisoara Pogány” au fost realizate de Brâncuşi, întrun interval de 20 de ani.

de care nu se mai despărţea, strângând sub braţ
cartonul cu desene pe care nu-l părăsea niciodată...
Brâncuşi nu i-a dat niciun sfat, nu i-a ţinut nicio lecţie, dar din ziua aceea Modigliani a înţeles ce înseamnă geometria în spaţiu, cu totul diferită de
aceea care se învaţă de obicei în şcoli şi în ateliere.
Sculptura l-a tentat şi a încercat s-o facă sub influenţa impresiilor culese în atelierul lui Brâncuşi
de la care a preluat alungirea figurilor care poate fi
recunoscută şi în picturile sale.

INFLUENŢA LUI BRÂNCUŞI
asupra evoluţiei sculpturii moderne
în secolul al XX-lea.

O altă influenţă prin contact direct este aceea pe care Brâncuşi a exercitat-o asupra sculptorului german Wilhelm Lehmbruck (1881 – 1919). După cum arată Paul Westheim
încă din 1922, Lehmbruck a văzut în 1910 la Salonul
Artiştilor Independenţi Rugăciunea lui Brâncuşi şi
sub influenţa ei a sculptat vestita sa lucrare Femeia îngenunchiată, alungindu-i picioarele şi suprimându-i detaliile de anatomie. Lehmbruck a primit
un impuls foarte important în urma întâlnirii cu
Brâncuşi la Paris. Rugăciunea a avut valoarea unei
revelaţii pentru Lehmbruck. Această întâlnire a
hotărât direcţia viitorului său drum ca artist.
Influenţa lui Brâncuşi asupra contemporanilor şi a
urmaşilor săi s-a exercitat pe trei căi principale: prin conştiinţa formei pure, obţinute prin simplificare, despuiere, decantare şi sintetizare; prin
trecerea de la reprezentarea figurativă a realităţii la exprimarea esenţei lucrurilor, adică prin
trecerea de la aparenţă la esenţă şi prin o nouă
punere în valoare a funcţiunii creatoare a luminii
şi a formei în devenire.
E cu neputinţă să urmărim această influenţă
la toţi artiştii secolului al XX-lea. Ea a creat o nouă
stare de spirit, un nou fel de a gândi sculptura.
Influenţa sa propriu-zisă se poate desluşi mai
limpede la artiştii care au făcut parte din aceeaşi

Rodin şi Brâncuşi au fost artiştii care au
exercitat cea mai mare influenţă asupra evoluţiei
sculpturii moderne în secolul al XX-lea. Rodin a
eliberat sculptura de dogmele academismului şi a
creat o artă liberă, plină de vitalitate, sinceră,
exaltată, întemeiată pe dimensiunea umană şi pe
adevărul vieţii. Brâncuşi a dat veacului nostru conştiinţa formei pure, a asigurat trecerea de la reprezentarea figurativă a realităţii, la exprimarea
esenţei lucrurilor şi a reînnoit în mod revoluţionar
limbajul plastic, îmbogăţindu-l cu o dimensiune spirituală. Brâncuşi n-a avut nici elevi direcţi, nici discipoli. Cei care au lucrat în atelierul său câtva timp
au învăţat privindu-l cum sculptează, ascultându-i
sfaturile şi aforismele şi mai ales văzându-l trăind,
în atmosfera aceea specifică atelierului din Impasse Ronsin.
Cel dintâi care s-a bucurat de această lecţie de viaţă, a fost Amedeo Modigliani (1884 –
1920). Andre Salmon a descris astfel întâlnirea lor:
Modigliani a venit în atelierul lui Brâncuşi cu mâinile
înfundate în buzunarele costumului său de catifea
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familie spirituală ca, de pildă, Jean Arp, Etienne
Hajdu, Emil Gilioli, Maurice Lipsi, Antoine Poncet, doar câteva exemple din sculptura franceză.
Între opera lui Jean Arp (1887 – 1966) şi
aceea a lui Brâncuşi există câteva asemănări evidente: conştiinţa formei pure, refuzul artei convenţionale a trecutului şi a reprezentării figurative
a realităţii, trecerea de la aparenţă la esenţă, vitalitatea organică a formei, preferinţă pentru volumul închis şi liniile curbe, căutarea unui echilibru şi
a unei armonii, seninătatea şi bucuria vieţii.
Etienne Hajdu a precizat foarte bine raportul dintre Brâncuşi şi Arp: L-am cunoscut pe Brâncuşi, l-

am cunoscut pe Arp şi am sentimentul că amândoi
fac parte din aceeaşi familie spirituală... Brâncuşi a
creat forma cea mai pură pentru a semnifica unitatea dintre sensibil şi spiritual. Oul lui Brâncuşi
înseamnă apariţia primei unităţi celulare a sculpturi
moderne. Dar nu ne puteam opri aci. Pentru a merge mai departe, trebuie să spargem perfecţiunea
ovalului. Arp a fost cel dintâi care a îndrăznit să-şi
înfigă degetul în coaja oului lui Brâncuşi pentru a
disloca volumul sau perfect.

Sculptura lui Arp se deosebeşte de cea a lui Brâncuşi prin subtilitatea şi
supleţea ei, prin rolul acordat hazardului, prin spiritul ei ludic, prin ondulaţiile voluptoase ale Torsurilor, prin fluidul vital al ciclului Creşterilor care se
încolăcesc şi şerpuiesc într-un dans vegetal, alb,
moale, inelat. În unul din poemele sale, Arp descria
astfel cum se realizează o sculptură: Acela care

vrea să doboare un nor cu săgeţile sale, îşi iroseşte
săgeţile fără niciun rost. Mulţi sculptori sunt asemenea acestor vânători ciudaţi. Iată cum trebuie
procedat: farmeci un nor cu un cântec de vioară
cântat pe o tobă sau cu un cântec de tobă cântat
pe o vioară. Atunci nu va trece multă vreme şi norul
va coborî singur, se va întinde fericit pe pământ şi
plin de bunăvoinţa se va pietrifica de la sine fără
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niciun ajutor. În felul acesta, dintr-o dată, sculptorul va realiza cea mai frumoasă dintre sculpturile
sale. Fantasticul se îmbină cu poezia, hazul cu hazardul, basmul cu visul pentru a ne reda în povestea
atât de simplă a lui Arp, cheia artei sale.

La Etienne Hajdu (n. 1907),
care şi-a recunoscut înrudirea ideilor brâncuşiene,
găsim aspiraţia către puritatea formei, arta de a
reda viaţa organică a materiei şi a o transfigura,
inteligenţa tactilă, elanul inimii şi preferinţa pentru
liniile curbe, pentru planurile ondulate, pentru ritmurile lente şi lumina care dezvăluie forma şi se
preface, prin subtile tranziţii, în umbră.
Emil Gilioli (1911–1979) a luat de la Brâncuşi respectul pentru materie, preferinţa pentru
volumul închis şi rigoarea geometriei şi mai ales
folosirea funcţiei active a luminii prin polizarea
bronzului până la atingerea unei străluciri iradiante.
Ca şi Brâncuşi, Gilioli a socotit că arta e un drum
către elevaţia spirituală şi către omenie. Voia să
creeze o sculptură senină ca cerul, echilibrată,
plină de lumină, de taină şi de frumuseţe.
Maurice Lipsi (n. 1898) a ajuns la o simplitate a formei, la o vigoare a volumelor închise, la o
transpunere a ritmului vegetal şi la o structură
aproape arhitecturală a compoziţiei care-şi află
punctul de plecare în pilda lui Brâncuşi.

Deşi cetăţean elveţian, Antoine Poncet (n. 1928) aparţine artei franceze căci,
nepot al pictorului Maurice Denis, s-a stabilit la
Paris încă din 1947 şi a fost practicianul lui Jean
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Arp. Trei trăsături caracteristice definesc opera
lui Antoine Poncet: pasiunea pentru marmură, funcţia creatoare a luminii şi dinamica activă a unei fantezii bogate. Jean Arp scria: Sculpturile pe care le-

am văzut în atelierul lui Poncet sunt pietre care visează. Au ţâşnit din bucuria primăverii. Aceste visuri au harul naturii infinite. Ele sunt un har a ceea
ce se află în spatele aparenţelor naturii. Sculptura
lui Antoine Poncet se situează la hotarul dintre abstract şi figurativ, într-un spaţiu oniric care e totodată şi prezenţă şi amintire. E o sculptură fără
umbre, fără riduri, cu jucăuşe curbe şi vârtejuri , o
sculptură în care se simte bucuria de a fi şi dragostea de viaţă.

Se poate urmări influenţa lui Brâncuşi şi la
Henri Georges Adam (1904 – 1967), mai ales în celebra sa sculptură Semnalul de la Le Havre, unde
geometria pură a formelor pline şi liniile de forţă
ale compoziţiei evocatoare de simboluri ating o
adevărată măiestrie. Dar în opera lui H. G. Adam
există şi un sentiment tragic al existenţei care-l
depărtează de seninătatea şi setea de absolut a lui
Brâncuşi.

Folosind repetiţia şi asamblajul
mai multor forme în spirit brâncuşian în compoziţiile sale, George Apostu apare ca unul dintre cei
mai înzestraţi urmaşi ai lui Brâncuşi în sculptura
românească. La Gheorghe Iliescu-Călineşti (n.
1932), la Alexandru Gheorghiţă (n. 1931), la Horia
Flămându (n. 23 mai 1941) influenţa lui Brâncuşi se
manifestă atât în limbajul plastic, cât şi în spiritul
în care este concepută sculptura lor. Tabăra de
sculptură de la Măgura care, începând din 1970, a
reunit o seamă de tineri sculptori într-un fel de
simpozion, a fost dominată de spiritul brâncuşian.
Dar moştenirea pe care Brâncuşi a lăsat-o sculptorilor români este mult mai importantă. Opera lui
le arată cum trebuie folosită întâlnirea între specificul naţional şi vocaţia de universalitate, cum se
poate ajunge la o rostire românească a artei. Brâncuşi a fost un premergător al artei abstracte. Rodin declara: Viaţă, ce minunăţie! iar Brâncuşi spunea: E o minune să trăieşti! Viaţa mea a fost un şir

de minuni!

Cu Brâncuşi se deschidea un veac nou.

Henri Georges Adam - Semnalul

George Apostu (n. 1934) este un artist, un
meşter cioplitor, care cunoaşte tainele pietrelor şi
ale lemnului şi se pricepe să le exprime cu simplitatea şi accentul de autenticitate ale cuceririlor de
altădată. Sculpturile sale par a fi, prin verticalitatea şi integritatea volumului, asemenea stâlpilor din
cimitirele ţărăneşti. Apostu le conferă însă o semnificaţie spirituală în ciclul Tată şi fiu, unde forma
arhaică, riguroasă, concentrată şi emoţionantă capătă o valoare de simbol.

Constantin Brâncuşi – Masa Tăcerii
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Simion Bogdănescu22
O altă ipostază poetică
„Ochiul curat”
Până în momentul de față, poeta bârlădeancă Dorina Stoica, ale cărei încercări lirice
datează din perioada anilor ’70, când era liceeană la
Colegiul Codreanu, și-a adunat cu hărnicia unei
tăcute albine, în biografia lirică, opt cărți: De la
poezie la rugăciune (debut 2008, Editura Sfera,
Bârlad), reeditată și adăugită în 2010 - poezie religioasă; Daruri (Editura Cronedit, Iași) – poezie religioasă; Raiul în care am fost (Editura Sfera, Bârlad, 2011) – proză scurtă; Izvorul îndepărtat (Editura Pim, Iași, 2011), – povestiri cu tâlc în versuri;
Bietul om sub vremi, cu un titlu costinian (Editura
Pim, Iași, 2012) – proză memorialistică; De Florii în
Țara lui Iisus (Editura Sfera, Bârlad, 2013) – jurnal
de călătorie; Când nu Te iubeam (Editura Pim, Iași,
2014) – antologie de autor, poezie religioasă și,
iată: OCHIUL CURAT (Editura Pim, Iași, 2015),
poezie – grafica și copertă de Mihai Cătrună.
Cu ultima (până acum) apariție editorială,
autoarea Dorina Stoica ni se prezintă într-o cu
totul altă ipostază poetică, într-un alt regim liric,
chiar dacă tematic, se menține pe aceeași poziție:
iubirea și moartea. Altfel spus, Eros și Thanatos

22

Simion Bogdănescu (pseudonimul literar al lui Ioan Gh. Puflea) – n.
27.10.1951, în satul Hupca din comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui este poet, prozator, eseist, publicist. În prezent este profesor de
limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” –
Bârlad.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

sunt eterni, dar în jurul acestor statui roiesc
expresii lirice și atitudini existențiale schimbate.
Trecerea (roirea) se face revolut, față în
față cu sensul cronologic al umanității, de la religios
la mitic: „scufundați în mlaștina simțurilor / deodată n-am mai putut suporta / mirosul florilor puse
la presat / în toate cărțile de rugăciuni” – Un fel de
poveste.
Aceasta deturnează chiar dacă nu total tonalitatea și ideatica biblică din volumele anterioare
la aceea mireană, de la sacru la profan, probabil
premeditată, explicabilă prin efortul autoarei de a
nu cădea în monotonie și manierism osificat, de a
descoperi noi teritorii și frontiere lirice și este cu
certitudine de bun augur. În felul acesta expresia
se reînnoiește și se purifică, năpârlește ca teriomorfele ce-și leapădă pielea veche într-un teritoriu de spaimă. Mă dezbrac, în această accepțiune,
este cea mai reușită poezie a volumului: „ies pe
stradă seară de seară după asfințit / doar pe
străzi dubioase/ mă înalț pe tocuri / sunt stridentă
/ ca o ciupercă otrăvitoare / uneori câte un bărbat
/ cu portofelul și pântecul umflat / mă întreabă ce
fac / îi răspund sec / mă dezbrac / mai întâi însă
mă descalț / arunc pantofii cu tocuri înalte / scot
pantalonii cu fese false / bluza cu umeri falşi / dau
jos sutienul cu sâni falși / apoi peruca / genele
false / bijuteriile false / în cel din urmă / mă
dezbrac de caracter / mă strecor în pat / lângă
necunoscutul ce imprudent / mă întrebase ce fac”.
Cartea este structurată în patru odăi de
singurătate: Sentimente, Ce iubire e asta?, Exitus
(din care face parte poezia mai sus amintită, ceea
ce ne face să credem că în viziunea poetei trăirea
în păcat este un fel de trăire în moarte) și Ochiul
curat, care dă și titlul volumului.
Câte poeme nu s-au scris despre iubire, și
de iubire, și la iubire în lirica românească! Și câte
nu se vor mai scrie...
Și totuși, Dorina Stoica reușește să
depășească (în bună parte) atitudinile, viziunile
tradiționale. Iubește, prin poezie, poezia în felul ei,
ca o călugăriță adolescentă, lucru rar, într-un ev
mediu fără ceremonialuri „și pentru că mi-e teamă
/ să urc scara ce duce la sufletul tău / îți voi
arunca frânghia / legată de bucata mea de cer / ca
să cobori în mine” – Te desenam cu raze de soare.

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

Page 75

NOMEN ARTIS – DINCOLO DE TĂCERE
Eul liric devine o domniță medievală, care
încearcă să rostească înaintea singurătății (iată,
confesiunea) Un fel de poveste sentimentală, nu
neapărat nichita-stănesciană, punctată de notații
senzitive sub privegherea unui ochi interior pur.
Pare a fi o iubire visată înapoi, dar și o dragoste
pentru un altul inedit, sau cel puțin o tatonare a
unor noi decoruri în care visează un anume ritual de
afecțiune posibilă. „eu te-am luat din vis / te-am
primit în casă / în grădina cu busuioc înflorit /
lângă fântână / ți-am deschis ușa inimii / poți să
intri fără să bați / bântuie-mi diminețile / nopțile
din spatele draperiilor / le-am umplut de tine” –
Visez în culorile curcubeului.
Mai trubadurești și mai romantice se evidențiază ipostazele erotice în a doua secvență a
cărții. Poemele nu mai au titlu, ci doar câte un asterisc, iar expresia curge firesc fără prea mari sufocări stilistice. Totul se aprinde sfios de nelămurire, pentru că sentimentul de dragoste (Ce iubire e asta?) se confundă cu acela din trecut, dar
pare a ascunde și un mugure pentru ceva imaginar,
„Brațele tale imaginar m-au cuprins atât de strâns,
/ de credeam că vom rămâne veșnic în somnul meu,
/ înlănțuiți până la sfârșitul veacurilor”.
Poeta schimbă rolurile, este o Marie de
France care iubește „un prinț îndepărtat”, un fel
de Jurfre Rudel, căutător al unei prințese îndepărtate, chiar inexistente: „Odată ai trecut pe lângă
mine, m-ai privit în ochi / ai zâmbit, apoi ai mers
mai departe. / Poate nici nu erai tu”. Pentru că, se
întreabă în continuare: „Cine să înțeleagă o femeie
îndrăgostită / de un bărbat pe care nu l-a văzut
niciodată?”.
Mai curios e că, din acestă atitudine de
„curtenie” și „curtenire” cu parfum aristocrat, se
urmărește întoarcerea la „casa țărănească” umplută de copii, la o iubire „pe fânul cosit”, după care
va urma urcarea la „ceruri, Împărați” – În altă viață.
A treia secvență, Exitus (dedicată artistei
A.C., autoarea ne va dezvălui cine a fost și ce a
determinat-o să-i dedice câteva pagini din carte),
este dominată de fiorul thanatic. De sorginte
folclorică (Ielele), aburind în simplitatea rostirii,
rostuiri populare, versurile devin mai oraculare,
susținute de o taină existențială: „dar pentru mine
în luna când înfloresc teii/sunt necesare cimi-
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tirele”... Pentru că „tainele rămân taine/ pentru
moment”.
Este cutremurată de fantoma unei poete
moarte, al cărei suflet o chinuie ca un strigoi de
ceață albă și ar vrea să-i intre în trup și s-o
locuiască. Lucru poetic admirabil, consider, „e prizonieră strigătul ei e mult, acolo nimeni nu aude / e
poeta / fără trup aleargă / vrea trupul meu pentru
păcate / are nevoie urgentă de el” – Poeta.
Și, în sfârșit, a patra secvență, Ochiul curat (asupra căreia nu doresc să fac referiri, deoarece am mai scris despre poezia religioasă a poetei), readuce cumva în prim plan sentimentul religios al ființei.
Pot semnala doar că unele poeme cad, iremediabil, în discursivitate și notație cotidiană, ca
de exemplu în poemul Într-o gară.
Totuși, dacă privim întregul și nu luăm în
considerație partea, această nouă apariție editorială a poetei bârlădene Dorina Stoica, respiră
poezie.
© Simion Bogdănescu

Copertă realizată de pictorul,
graficianul şi designer-ul Mihai Cătrună
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ființei umane cu crâmpeie de amintiri turnate în stil
romanesc. Esențial, Eugenio Barba, integrându-se
mereu în alte lumi, nu îşi pierde nicicând italienitatea. În cercetările sale asidue asupra laboratorului
de teatru, Barba pune sub semnul întrebării cel mai
minuscul element component al teatrului: Stanislavski, Meyerhold, Vahtangov, Copeau, Artaud: „Ce

O privire asupra dramaturgiei lui
Eugenio Barba
Personalitatea artistică a lui Eugenio Barba
este greu de cuprins în cuvinte. La 18 ani părăseşte
Italia, cu ochii ațintiți spre Nord, şi se stabileşte în
Norvegia unde se inițiază în arta sudurii. După ani
tumultuoşi, petrecuți în Polonia, cu mintea înfierbântată de idealul de a cuceri o lume întreagă, de a
studia teatrul, revine în regatul fiordurilor şi pe 4
octombrie 1964, împreună cu cinci tineri respinşi la
şcoala de teatru, înfiinţează Odin Teatret în Oslo.
Doi ani mai târziu, în 1966, se mută la Holstebro,
Danemarca, acceptând oferta primarului care pune
la dispoziția sa şi a actorilor săi un spațiu şi o subvenție minimală. Grupul pe care îl călăuzeşte este
format din actori amatori şi autodidacți, de diferite naționalități şi limbi. Înființează propriul său laborator de cercetare a artei actorului, pune bazele
revistei Teatrets Teori og Teknikk, îşi articulează
viziunea regizorală în spectacole cu actorii de la
Odin Teatret şi în spectacole Theatrum Mundi; împreună cu colaboratorii săi apropiați fondează
Școala Internațională de Antropologie Teatrală şi
Teatrul Eurasiatic; creează ceea ce am numit în
unele dintre articolele mele anterioare şi în cartea
pe care am dedicat-o artistului, Eugenio Barba şi
Mărul de aur, apărută la Editura Ideea Europeană,
în 2013, noua dramaturgie; caută mereu diferite
modalități pedagogice de transmitere a cunoştințelor şi scrie neobosit articole, eseuri, cărți.
Scriitura cărților sale este marcată de o
bogată erudiție şi se împleteşte din perspective
insolite asupra teatrului, dar şi asupra lumii în care
noi astăzi viețuim, din incursiuni în marea istorie,
dar şi în mica istorie a fiecăruia dintre noi, din îngemănări de reflecții filosofice asupra existenței

fel de rămăşițe ne-au lăsat?“, se întreabă Barba,
„De ce mi-am construit casa pe aceste rămăşițe?
Un laborator este un loc unde se construiesc relații. Relații cu prezentul şi trecutul tău. Un laborator este, în primul rând, şi, mai presus de orice, un
loc mental, un workshop înăuntrul nostru. Dar nu
unul individual sau privat: este vocea «celuilalt» în
noi. Un loc unde îți poți proteja originile“.
(Mirella Schino, Alchemists of the Stage.
Theatre Laboratories in Europe, 2009).

Apropierea de opera acestormaeştri nebuni
este, pentru el, o interogare continuă asupra sensurilor teatrului şi, mai ales, asupra sensului personal
de a face teatru, căci unde în altă parte dacă nu într-un laborator îşi află loc semnele de întrebare
plasate în dreptul sistemelor teatrale, al cunoştințelor moştenite de la strămoşii acestei arte efemere. După cum mărturiseşte, se confruntă cu două
întrebări fundamentale: De ce fac teatru? Cum fac
teatru?. Și astfel, mereu, prin teatru, păşeşte dincolo de granițele precise ale acestuia. Preocupările
sale ne relevă un câmp vast al cunoaşterii umane şi
se întind de la filosofia indiană, antropologie, biologie, până la teatrul oriental, european, sud-american. Ferdinando Taviani, în Presentazione la
cartea lui Eugenio Barba, La conquista della differenza. Trentanove paesaggi teatrali (2012), afirmă:
„Dintre artiştii care au marcat profund teatrul din
a doua jumătate a secolului XX şi începutul mileniului trei, Eugenio Barba este singurul care în mod
tenace a muncit în toate câmpurile culturii teatrale; a ştiut să reunească persoane care aderă la teatru, dar care sunt separate prin diversitatea originilor, limbajelor, stilurilor, tradițiilor, specialităților, nu numai prin cărțile şi eseurile sale, traduse
în multe limbi, dar şi prin acțiune; a inventat perioade de muncă în comun, teoretică-practică, mai
ales în cadrul ISTA, dar şi în ateliere, seminarii,
spectacole; a contribuit la transformarea modului
de a gândi şi povesti istoria teatrului; a pus fundamentele unei ştiințe a teatrului capabilă să compare
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practici diferite şi tradiții îndepărtate; a eliminat
distanțele dintre teatrele clasice asiatice şi teatrele independente europene, dintre acestea şi
teatrele din America Latină”.
Îndepărtarea conştientă, deliberată, a regizorilor de texte preexistente, de piese clasice sau
contemporane este, aşa cum încă din 1968 semnala
Peter Brook, în Spațiul gol, determinată de faptul
că acestea nu corespund viziunii lor asupra lumii
contemporane, asupra insului zilelor noastre, nu mai
reflectă simptomatologia societății, nu vin în întâmpinarea problematicilor reale ce îi bântuie pe creatorii care visează să le afle sălaş pe scena teatrului. Ludwik Flaszen, în cartea sa Grotowski &
Company (2010), îl numeşte pe Jerzy Grotowski
dramaturg, referindu-se desigur la calea de creare
a spectacolului specifică acestuia. Însă Grotowski,
după a sa Perioadă a Producțiilor, nu mai este interesat de spectacol, de actor ca esență a teatrului,
de teatrul sărac, de actorul sfânt, actorul şaman, ci
de Performer, numit ulteriorThe Doer, de Arta ca
Vehicul. Conceptul de dramaturgie înțeles în mod
tradițional, la o examinare atentă sub o lupă microscopică, îşi etalează infirmitățile provocate de
reducția sa la un text dramatic scris de un autor, la
ceas de taină în al său turn de fildeş. Revolta unor
dramaturgi ai zilelor noastre este o întoarcere în
viscerele organismului viu spectacular, în care textul este scris la scenă, o notație în continuă mişcare/schimbare, o revenire la calea practicată deopotrivă de unii dintre marii dramaturgi a căror
operă transcende secole, precum şi de unii dintre
marii reformatori ai teatrului de secol XX, dramaturgi-regizori. Revoluţia la nivelul dramaturgiei în
secolul XX însă, cu adevărat o declanşează Eugenio
Barba.
Barba penetrează scoarța unor termenicheie ai teatrului, îi videază de sensurile lor unanim
acceptate şi de aceea mortificate, îi umple cu ale
sale înțelesuri, născoceşte ai săi termeni în teatru;
şi nu e de mirare, căci un nou teatru necesită noi
substanțe care să fie distilate în străvechiul său
creuzet alchimic. Artistul dă naştere propriei sale
micro-culturi, micro-tradiții, se diferențiază, astfel, prin actul său cultural şi teatral, de marea tradiție, de main-stream-ul zilelor noastre, de experiment, de alte căi de întrupare a unui performancetext, a unui spectacol. Dintre cei trei mari refor-
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matori ai teatrului din a doua jumătate de secol
XX, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba şi Peter
Brook, Barba este cel care examinează dramaturgia în albia ei scenică, îi identifică originea, o
făureşte în figuri arhetipale, în jurul unor teme
existențial-umane fundamentale, înălțând punți
între istoria străveche a lumii şi istoria contemporană, îi relevă nivelurile de organizare: dramatur-

gia organică, dramaturgia narativă, dramaturgia
evocativă. Imaginează şi încarnează întrepătrunderi între niveluri, le relaționează, cu precizie chirurgicală operează tăieturi, transplantări de sensuri, schimbări ale ordinii acţiunilor, secvenţelor,
scenelor, transferuri de acţiuni dintr-o secvenţă
într-alta, de la un personaj la altul, întrupări ale nodurilor, răsturnări, ţâşniri ale coprezenţei contrariilor. Aceste cum-uri de ţesere a variilor expresii
surprind corpul-în-viaţă în manifestări ce amintesc
de existenţe mitice, de acţiuni arhetipale. În explorările sale continue, dramaturgul-regizor, aflat
în căutarea unui nou spectacol, străbate împreună
cu actorii lui tărâmuri locuite de fantasme, colindă
peisaje inedite, ținuturi în care orientarea e concomitent dezorientare, serendipitatea poate în orice
clipă dejuca gândul rațional punându-l față în față
cu neştiutul şi deschizându-i astfel uşa către alte
zone fecunde ale creației. Dar nu numai actorul
trăieşte această stare de ambiguitate, căci nu cunoaşte nici intriga spectacolului, nici personajul,
nici textul, nici situații, nici relații, ci şi regizorul,
vizualizând frânturi de sunete, imagini, navighează
prin haosul creației, experimentează momente de
dezechilibru, identifică erori, inaugurând astfel calea unui proces viu de creare a dramaturgiei. Stereotipiile, tehnicile clişeizate, manierismele sunt
zguduite din străfunduri până în înalturi, pentru ca
elemente pure ale naturii artistului să fie eliberate
din lanțuri.
În timp ce urmăream repetițiile la spectacolul lui Eugenio Barba, Viața cronică (20102011), aveam senzația citirii uneia dintre cărțile
sale, conştientă fiind că în orice clipită dramaturgul-regizor îşi va lua spectatorul/cititorul prin
surprindere, datorită răsturnărilor pe care magistral le provoacă pe firul concatenației prin simultaneități, contraste, figurări ale ilogicului logic,
inserări ale dozei de imprevizibil; îl va atrage pe
spectator să experimenteze natura privirii întoarse
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spre interioritatea sa. Căci dramaturgul-regizor în-

trețese spectacolul astfel încât să spulbere condiționările/limitările martorului la ritualul său spectacular, să-i expandeze câmpul experiențial. Dramaturgia pe care o făureşte luminează dimensiuni obscure ce foşnesc în colțuri penumbratice ale esenței ființei umane. Efecte ale descoperirilor ştiințifice şi tehnologice asupra insului reverberează,
uneori, în viziunea sa. Dacă e să mă gândesc la unele
dintre aceste efecte, brusc, cuvântul facil dansează în fața ochilor mei. Nu e nevoie de mai mult
decât de un simplu gest, de-o pildă, pentru a deschide televizorul sau laptopul şi a pătrunde în lumea
virtuală. E la îndemână. Folositor. Gândul că Barba
luptă împotriva a ceea ce este facil, extrage dificilul din facil şi îl încapsulează în dramaturgia sa,
este esențial în a recunoaşte că arta lui se manifestă în acelaşi timp vertical şi orizontal. Vertical
deoarece din primul moment în care iei contact cu
dramaturgia sa ai putea simți legătura cu tărâmul
de dincolo, şi orizontal fiindcă un ceva anume,
straniu, atinge, aşa cum ne spune Barba, acea parte
din tine aflată în exil.
Limba dramaturgiei sale este profund poetică, o limbă a esențelor tari. O limbă care toarce
nenumărate, diferite poveşti într-una singură; e ca
şi cum viețile a nenumărați, diferiți spectatori se
întâlnesc în centrul arzând al dramaturgiei sale;
centrul este un tron gol, unde îşi pot afla loc toate
poveştile, creşte într-una singură, povestea poveştilor. Incursiunile lui Eugenio Barba în străfundurile
dramaturgiei creionează falduri simbolice de cuvinte-acțiuni în mantia spectacolului, un proces creativ
viu care are drept fundament, inaccesibil privirii
spectatorului, observațiile şi analizele sale riguroase asupra mutațiilor suferite de individul contemporan. Nu de puține ori, descoperirile, revelațiile de care are parte în geografia creației dramaturgice sunt rod al enigmelor profilate la orizontul desenat de noianul posibilelor decriptări.
© Diana Cozma

Constantin Eretescu23

Vrăjitoarea familiei şi alte legende ale
oraşelor de azi
Dacă e nevoie de dovada faptului că legendele urbane sunt un subiect cât se poate de serios,
ea e oferită de cartea lui Constantin Eretescu,

Vrăjitoarea familiei şi alte legende ale oraşelor de
azi (Compania, 2003). Autorul, care e profesor de

folclor la un colegiu din Rhode Island, a alcătuit această antologie de texte folosind relatările studenţilor săi.
De ce un folclorist? Probabil pentru că legendele urbane sunt, pur şi simplu, folclor. E, desigur, vorba de un folclor relativ recent, produs departe de mediul rural tradiţional şi diferit, desigur, de aşa-zisul folclor nou de la noi, unde ţărani
îmbrăcaţi ca la artizanat doinesc sau horesc despre
tractoare, ceapeuri şi ogoare înfrăţite. Cu toate acestea, caracterul de creaţie folclorică al legendelor urbane e dat, explică autorul, de o serie de
trăsături fundamentale, cum ar fi caracterul anonim, circulaţia esenţialmente orală sau existenţa
variantelor.
Un exemplu destul de simplu ne ajută să înţelegem destul de uşor toată această mică dezvoltare teoretică. O legendă urbană destul de răspândită este cea a căţelului mexican. Povestea e sim23

Constantin Eretescu – n. 1937 la Cetatea Albă, în Basarabia (astăzi
în Ucraina), se refugiază în România, unde urmează Liceul „Mihai
Eminescu" din București, se înscrie la Facultatea de Filozofie a Universității din București, de unde este exmatriculat din motive politice în
anul IV de studii, și se transferă un an mai târziu la Facultatea de
Filologie, pe care o absolvă în 1961. Obține titlul de doctor în ştiințe
filologice în 1976. Funcționează pe rând ca profesor la Școala elementară nr. 2 Copăceni, Ilfov, cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor (1964-1979) și profesor invitat la Universitatea
Bloomington, Indiana (1971). Emigrează în Statele Unite în anul 1980,
unde, în perioada 1983-1992, editează versiunea pentru America și
Canada a periodicului Lupta, iar între 1986 şi 1996 predă cursuri de
antropologie culturală la Rhode Island School of Design din Providence, Rhode Island.
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plă: un cuplu american care călătoreşte în Mexic se
ataşează de un căţel alb, aşa că oamenii se decid
să-l ia cu ei acasă. Zis şi făcut, trec ei animalul
peste graniţă, dar odată ajunşi constată că patrupedul parcă nu mai arăta la fel de bine ca înainte.
Îngrijoraţi, oamenii îl duc la veterinar, care le spune că animalul e perfect sănătos, atâta că nu e căţel, ci şobolan mexican, din aceia care populează canale-le oraşelor. Povestea asta cunoaşte multiple
variante. De exemplu, „căţelul” e adoptat nu din
Mexic, ci dintr-un parc din New York (în varianta
asta, el mănâncă pisica stăpânilor). Sau e adoptat
din Florida, numai ca să se afle că e şobolan australian, urmaş al rozătoarelor scăpate de pe un vas
din Australia. Sau - dacă mai e nevoie de variante „căţelul” e luat de o femeie miloasă din Chinatownul oraşului Boston, dar se dovedeşte a fi şobolan
chinezesc, care nu doar că face bucăţi pisica familiei, dar mai şi face o gaură imensă în perete prin
care fuge. Aşadar, variante multiple, origine neclară, circulaţie din gură-n gură, care va să zică folclor curat.
Constantin Eretescu redă zeci de asemenea
bizarerii, cu existenţă latentă şi circulaţie de intensitate variabilă prin mediile orăşeneşti americane. Iată, spre degustare, Gaura din cap:
Un tip lucra pe un şantier de construcţii. Sa întâmplat ca o vergea de metal scăpată din mâna
unui muncitor de la un etaj de mai sus să-l lovească
în cap dintr-o parte. I s-a înfipt în cap şi i-a ieşit
pe partea cealaltă. Omul a tras-o afară şi asta a
fost tot. N-a păţit nimic. Se simţea foarte bine. Avea o gaură în cap prin care puteai să te uiţi, dar a
mai trăit zece ani aşa.
Asta e absolut adevărat. Poate că a fost
ceva mai lent după aceea, dar n-a murit. Îşi vedea
de treaba lui, cu gaura aceea în cap. Am poze.
Nu ştiu dacă e ceva de comentat. Totuşi, nu
pot să nu remarc înrudirea spirituală cu versurile
unui cântec popularizat de Tudor Chirilă: „Am să-mi
trag un glonţ în cap/ Şi-am să-mi fac o gaură/ Şiam să văd lumea prin ea/ Într-o altă aură.“ În plus,
autorul relatării insistă că episodul e perfect adevărat, ba chiar dispune şi de dovezi. Oare nu la fel
procedează şi naratorii basmelor tradiţionale?
Vrăjitoarea familiei... nu conţine numai legende urbane propriu-zise, ci şi alte creaţii mo-
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derne înrudite cu acestea. E vorba, de exemplu, de
aşa-zisul folclor al familiei, care ar prezenta „o experienţă personală, cel mai adesea unică sau remarcabilă, demnă de a fi comunicată”. Alte naraţiuni
sunt cele cu stafii şi alte spirite, ale căror rădăcini
pot fi identificate în povestirile gotice foarte populare în lumea germanică şi anglo-saxonă, dar al
căror cadru e unul esenţialmente urban. Sunt numai
două din numeroasele categorii de relatări redate
de Constantin Eretescu în carte. Cine nu are chef
să-şi bată prea mult capul cu clasificările şi teoria
(introducerea e consistentă şi, zic eu, foarte interesantă), poate trece peste ele şi poate citi textele propriu-zise, unele cu evidente calităţi literare, care alcătuiesc un adevărat muzeu al bizareriilor asemănător cu celebrul Ripley's Believe It

or Not de la Hollywood.

Că americanii au un bogat folclor urban
devine evident după parcurgerea cărţii. Dar noi
avem? Probabil folcloriştii sau sociologii sunt mai în
măsură să răspundă la întrebarea asta. Mi-ar plăcea să citesc şi o antologie de legende urbane româneşti, desigur, în măsura în care există suficient
de multe pentru a alcătui un volum. Aş propune pentru antologie mult-răspândita teorie potrivit căreia
dacă stai în curent răceşti - probabil există şi mici
povestioare exemplare pe tema asta, de genul „X a
mers cu trenul şi din cauza geamului deschis l-a
tras curentul până i s-a umflat capul aşa de rău
că...”. Dacă stai şi te gândeşti, minunatul nostru
popor duce de când se ştie o înverşunată luptă cu
acest adversar tenace, insidios şi malign care este
curentul. Nu cel electric, ci acela care te trage,
pervers, din toate crăpăturile şi ungherele care
trebuie, bineînţeles, astupate cu grijă. Şi, nu în
ultimul rând, manelele... dar asta e deja o cu totul
altă naraţiune poveste.
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„10 ARTIŞTI, O SINGURĂ ARTĂ”
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xandrina, Elixenia Dorina Novac şi Grigore Stan
şi, în fine, maestrul Ion Hultoană.
Ca o noutate este şi prezenţa, cu două
lucrări, alături de artiştii bucureşteni a preşedintelui U.A.P., pictorul Traian Mârza, cel căruia
mulţi artişti îi datorează notorietatea şi statutul
actual.
Pentru cei care nu au putut veni la acestă
manifestare vă prezentăm pictorii şi lucrările lor:

De la stg., la dr.: Florian Liviu Cioacă, Luisa Adela
Toma (Codreanu), Ion Hultoană, Alixandrina Stroe,
Ecaterina Mihai, Elixenia Dorina Novac, Mihai
Cătrună, Stan Grigore

După cum ştiţi, sau nu ştiţi, în perioada 530 ianuarie 2016, în Sala „Constantin Brâncuşi” a
Parlamentului României a avut loc prima întâlnire
din acest an a publicului bucureştean cu membrii
Filialei Bucureşti a U.A.P. produsă sub semnul
generos al „Zilei Culturii Române“ şi amplificată de
asocierea cu „Salonul Naţional Mihai Eminescu“ şi
cu expoziţia personală a artistului Obie Paton.
O expoziţie de amploare organizată de
pictoriţa Ecaterina Mihai, Preşedinte Departament Strategie, Comunicare, Parteneriat UAP cu
Instituţiile Statului şi Administraţia Publică Locală;
care a reuşit să ne facă o frumoasă surpriză de început de an prin adunarea, sub aripa domniei sale, a
10 pictori - 10 stiluri – O singură artă - de calitate.
Astfel expoziţia de grup a pictorilor U.A.P., Filiala
Bucureşti, reunită sub genericul „10 ARTIŞTI, O
SINGURĂ ARTĂ” a deschis drumul către arte
pentru publicul doritor să-şi încânte ochiul de culoare, de formă, într-un cuvânt... de frumos! Cei
zece pictori expozanţi aparţin, ca experienţă plastică şi expresie artistică, mai multor generaţii,
liantul fiind chiar genericul expoziţiei, „o singură
artă”, o unică pasiune – culoarea, desenul, forma.
Întâlnim, aşadar, pe tânăra Luisa Adela
Toma-Codreanu (23 ani), alături de cel mai vârstnic participant (Sebastian Constantinescu (84 ani),
apoi reprezentanţi ai generaţiei ’60 (Ecaterina Mihai, Mihai Cătrună şi Florin-Liviu Cioacă [toţi
născuţi în 1962]), ai „cincizeciştilor”: Stroe Ali-

Detaliu - Luisa Adela Toma-Codreanu

Despre pictoriţa Luisa Adela Toma
-Codreanu (n. 26 septembrie 1987) aţi mai putut
citi în nr. 9 (49) al revistei Nomen Artis – Dincolo
de tăcere, (p. 7) unde criticul de artă ieşean Mihai
Păstrăguş i-a făcut o prezentare mai amplă din
care am selectat doar câteva fraze: „Pasionată de
linii, de îmbinarea culorilor, de construcţia fină şi
selectivă a design-ului, Luisa Adela Toma-Codreanu,
arhitect în viaţa de toate zilele, se prezintă în faţa
publicului cu o interesantă şi incitantă expoziţie, ce
marchează debutul definitiv în arta plastică modernă şi o impune în universul minunat al artelor.
Personalitatea artistului creator, opera şi artistul
alcătuiesc un trinom, în care cei trei termeni nu pot
fi disociaţi şi priviţi izolat. Şi iată! Arhitectura ca
profesie, pictura ca hobby, sensibilitatea ca formă
definesc acest trinom organic şi un specific definitoriu în creaţia plasticienei Luisa-Adela TOMACODREANU. Imaginile puse în circulaţia publică de
autoare conduc şi la constatarea că pictura sa se
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apropie de arhitectură şi arhitectura de pictură,
formând, prin desen şi compoziţie, un obiect plastic
de o factură constructivistă. Caracteristica acestui
obiect, indiferent dacă e compoziţie-peisaj, natură
statică sau portret uman, prin accentul pe angularitate, pe tactilitate, pe valoarea materialului, pe
jocul valorii liniilor în spaţiu şi compoziţie, cât şi
prin distribuirea academică a culorii de influenţă
caravagescă, conduc la o picturalitate de factură
modernă, construită pe o poetică în care se valorifică în profunzime imaginarul.“

Detaliu -Sebastian Constantinescu

La polul opus, Sebastian Constantinescu
(n. 9 ianuarie 1932) care a îmbrăţişat pictura de la
o vârstă fragedă, ajungând la vârsta de 18 ani să
facă reclame pentru cinematografe, hobby pe care
şi l-a menţinut de-a lungul timpului (reclame la TIB
şi la expoziţiile EREN) practică o pictură „de gen”,
tradiţionalistă, tributară unor criterii estetice.
Lucrările dlui Sebastian Constantinescu
înfrumuseţează multe colecţii particulare şi de
stat, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Tehnica desăvârşită a dlui Sebastian
Constantinescu atrage şi astăzi nostalgicii către
pictura-fotografie, renascentistă, am putea spune,
dar care are un anumit farmec ce nu dispare.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Detaliu -Stan Grigore

În maniera cunoscută,
târgovişteanul Stan Grigore (n. 29 ianuarie, 1955,
com. Raciu, Dâmboviţa) pictează monumente şi
peisaje locale. Tehnica sa artistică, îndelung elaborată, îi permite utilizarea unui subtil joc de culori şi
umbre, cu care îşi învăluie subiectele. Utilizând
tuşe succesive de culori complementare, picturile
lui Grigore Stan sunt o explozie de vitalitate.

Vedere de ansamblu:
Mihai Cătrună şi Ecaterina Mihai

Detaliu -Mihai Cătrună
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An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Detaliu -Mihai Cătrună
Detaliu - Ecaterina Mihai

Cu totul original se dovedeşte şi de această dată Mihai Cătrună, (n. 2o
ianuarie 1962) autor al unei serii componistice întrun decor suprarealist, trimite direct la celebra
Gala. Pictorul, graficianul şi ilustratorul Mihai Cătrună, reuşeşte astfel o accensiune deosebită prin
perseverenţă, dar mai ales prin dăruirea sa totală
către artă. Modest, ca întotdeauna, face totul cu
migală şi multă, multă dragoste, iar, acum, arta nu
mai este un hobby, ci a devenit însăşi viaţa lui de zi
cu zi. Şi dacă până acum nu aţi reuşit să vedeţi
lucrările de pictură a lui Mihai Cătrună nu aţi văzut
albastrul – simbol al adevărului şi al veşniciei -, nu
aţi văzut frumosul aşezat la picioarele sale înălţându-i-se în suflet şi-apoi coborând lin pe pânzele
sale.
Prezent de mult timp în nenumărate expoziţii personale şi de grup, în expoziţii şi saloane de
artă comune şi tematice, în emisiuni TV, selectat
pentru albumul internaţional Contemporary artists,
(între alţi 300 de artişti din peste 50 de ţări), cu
numeroase lucrări în colecţii particulare în Austria, Germania, Japonia, Franţa, Italia, Elveţia, Suedia, Albania, USA… şi câteva premii naţionale şi
internaţionale.
Vă recomandăm să urmăriţi şi lucrările de
grafică (în tuş) şi ilustraţia de carte a pictorului
Mihai Cătrună. A se consulta şi suplimentul revistei aniversare – octombrie 2015, nr.10 (38)
2014.

Ecaterina Mihai (n. 5 aprilie
1962, com. Tătaru, Prahova) ne oferă o selecţie de
peisaje, rod al unor experienţe artistice practicate
în plein-air. Ca de obicei, picturile Ecaterinei Mihai
sunt cizelate, la amănunt, dovada a unei exigenţe
artistice exemplare.
O cronică largă şi aproape completă ne-o
oferă, din nou, criticul de artă Mihai Păstrăguş
[cronică publicată în nr. 1 (53), 2016 al revistei Nomen Artis – Dincolo de tăcere, pe care
vă invităm să o citiţi: www.nomenartis.ro]
Privind diferitele genuri şi tehnici de artă
abordate de Ecaterina Mihai, cât şi dimensiunea lor
valorică în plan estetic, în afară de o admiraţia sans
rivage, care se impune, în mod firesc, ca formă de
respect, se mai desprinde şi concluzia că artista
are o calitate specială - de care puţine persoane
dispun în mod natural – expresivitatea.

Imagine de ansamblu – colţ Ion Hultoană, Sebastian
Constantinescu, Mihai Cătrună, Ecaterina Mihai
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Detaliu - Alixandrina Stroe
Detaliu -Florin-Liviu Cioacă

Nou venite, dar nu cu totul necunoscute publicului bucureştean, sunt doamnele
Alixandrina Stroe (n. 24 iulie 1954, com. Cerna,
Tulcea), autoare a unei remarcabile serii plastice
reunită sub genericul Ochiul lui Dumnezeu. Încărcate de o spiritualitate aparte, plasate într-un
decor coloristic inedit, creaţiile sale provoacă şi
îndeamnă la reflexie.

Detaliu -Elixenia-Dorina Novac

De la Câmpulung Muscel vine
Florin-Liviu Cioacă (n. 27 septembrie 1962),
membru al Cenaclului Plastic „I.D. Negulici” şi profesor la Cercul de Arte Plastice „Al. Donici”. Picturile sale, în special portrete exprimă solem-nitate,
demnitate. Peisajele, supradimensionate, trimit
spre zona submontană, loc de inspiraţie şi mod de
viaţă favorit al artistului. Cu o impetuozitate tinerească, lucrările lui Liviu Florin Cioacă se cantonează astăzi într-un romantism de tip Delacroix, la
portrete, iar la peisaje alunecă spre impresionism,
cu o tentă de expresionism cuminte. Tușa nervoasă,
spontană, căutând efectele, pare să ascundă desenul, formele. Peisajele lui sunt grele, materiale și-n
același timp pline de poezie datorită dialogului
cromatic.
În plină ascensiune, pictorul Liviu Florin
Cioacă reprezintă o surpriză sigură a viitorului
artelor plastice câmpulungene, și nu numai.

Inspirată de decorul
luxuriant al Palatului Reginei Maria de la Balcic,
Elixenia-Dorina Novac (n. 24 ianuarie 1952,
Alexandria, Teleorman) ne propune o serie de
interpretări şi rememorări a unor stări de spirit
provocate de vizita pe „Coasta de argint” a
litoralului (actual) bulgăresc.
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În fine, Ion Hultoană se remarcă printr-o
serie de „marine”, de un albastru intens, dar şi prin
nelipsitele şi inegalabilele sale portrete de femei,
între care, o turcoaică cu basma galbenă care ne
aduce aminte de Iser.
Aici, ne rezumăm numai la acestă mică
prezentare, deoarece mai multe despre pictorul
Ion Hultoană şi arta domniei sale aţi citit la începutul acestui număr al revistei (p.3).

Detaliu -Ion Hultoană

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

De la Alba Iulia, unde
locuieşte şi lucrează (profesor în cadrul Liceului de
Arte Regina Maria), Dr. Ioan Traian Mârza24 participă cu două lucrări.
Despre arta pictorului Ioan Traian Mârza dl. Alexandru C. Lungu, directorul Muzeului Brukental din
Sibiu spunea:,,Există, incontestabil, în trudnica - aș
spune și incurabila lentoare cu care pictează Traian
Mârza varii semne ale artistului de rasă. Mai întâi
firește, cel al tutelei sub care adastă: sunt convocate
nume ilustre, de la Bonard și Andreescu la Ciucurencu
sau Paștina, într-un dialog nicidecum ancilar, ci străbătut de o afabilă maturitate care-și proclamă răspicat legimitatea obârșiei. Mai apoi - l-aș numi – cel al
oblovismului prospecţiei: Traian Mârza se plimbă netulburat, cu reveniri aparent fastidioase, în hotarele
unui același motiv pentru a scoate de sub cenzura
cronofagă fie noblețea epidermei unui nud ori a unei
flori într-o glastră, fie, alteori, rugozitatea masculină
a unui alt înveliș nobil, precum cel al scoarței copacilor
fără vârstă. În fine, aș nota între numitele semne distincția elaborării, pacea clipelor când divizează tușa
căutând – în descendența lui Lucian Grigorescu – rafinamentul surdinizat al griurilor din gamele reci.Timpul,
sper, îmi va da dreptate. Oricum, până atunci,Traian
Mârza e un nume care nu mai poate lipsi din biografia
artei românești contemporane.“

Marian Nencescu

24

Detaliu - Ion Hultoană

Traian Mârza – n. 14 septembrie 1958, absolvent al Academiei de
Artă Bucureşti, secţia pictură, absol-vent al Facultăţii de Teologie,
doctor în domeniul artelor vizuale (2008) este masterand al
Universităţii „Babes Bolyai“; profesor coordonator, cunoscut pentru
disertaţia Pictura - cale a pastoraţiei”. Ca domenii de competenţă
enumerăm doar câteva: pictura de şevalet (desen, culoare, compoziţie), tehnici şi tehnologii ale picturii, Pedagogie artistică, manageriat artistic. Este membru al I.A.A. – A.I.A.P (International Association of Art – Association Inter-nationale des Arts Plastiques); membru
al Societăţii Regionale de Artă Choisy Le Roi – Franţa. Distins cu premiul Lefranc & Bourgeois, Thiais, Franţa 1995.
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An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

GALERIE DE IMAGINI

Luisa Adela Toma-Codreanu

Mihai Cătrună

Ecaterina Mihai

Florian Liviu Cioacă

Ion Hultoană

Alixandrina Stroe
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Ioan Traian Mârza

Elixenia Dorina Novac

Stan Grigore

Sebastian Constantinescu
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An V, luna febr.
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Detaliu expoziţie

Ecaterina Mihai şi Ion Hultoană

Foto pictorii participanţi şi premiaţi

Ecaterina Mihai şi Luisa Adela Toma-Codreanu

Mihai Costin

Ecaterina Mihai şi Mihai Cătrună

Ecaterina Mihai
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An V, luna febr.
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Criticul Marian Nencescu şi Mhai Costin
Liviu Cioacă, Ecaterina Mihai, Mihai Costin

Viorela Codreanu Tiron
Alixandrina Stroe, Ecaterina Mihai, M. Costin

Ecaterina Mihai, M. Costin, Stan Grigore

Actriţa Doina Ghiţescu, L.Cioacă şi M. Costin
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An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Prof. dr. Ilie Roşianu şi M. Costin

Imagini din sală

Selecţie şi prezentare
George Gh. Ionescu
Şi Ecaterina Mihai
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Vânzătorul de vise
de Emilia Plugaru
Nimeni nu ar fi putut spune exact când a apărut acel bătrân singuratic la marginea podului ce
despărţea oraşul în două. Tuturor li se părea că omul e de când lumea acolo. Mic la stat, gârbovit,
într-o haină ponosită, stătea ore în şir aşezat pe o
buturugă, privindu-i pe trecători cu ochi strălucitori şi cuminţi, strigând din când în când cu un
glas neobişnuit de răsunător pentru vârsta sa:
– Cumpăraţi vise! Hai la vise! Cumpăraţi vise!
Bătrânul era înconjurat de buchete de flori
de câmp uscate. De la acele buchete adia a primăvară, a pădure, a brazdă proaspătă şi, lucru ciudat, în preajma lor ţi se părea că te afli în mijlocul
câmpului, printre flori înmiresmate, printre vânturi
calde şi nebunatice.
– Cumpăraţi vise, cumpăraţi vise! nu obosea
să strige bătrânul de dimineaţă până seara târziu.
Visele sale nu erau altceva decât acele buchete uscate de flori de câmp. Cei mai mulţi trecători aruncau câţiva bănuţi într-o pălărie veche
întoarsă cu fundul în jos, se alegeau cu câte un „vis"
şi îşi căutau de drum. Erau însă şi dintre acei care îi
strecurau, printre dinţi, moşului vorbe veninoase:
– Cine îţi permite, boşorog bătrân ce eşti,
să tulburi liniştea oraşului în fiecare dimineaţă cu
neroziile tale? Cu ce se ocupă legea? Unde e legea?
De ce oare doarme această lege care de fapt ar
trebui să-i protejeze pe cetăţenii ei?
Pe ăştia îi irita enorm mirosul florilor de
câmp. În zilele de odihnă era mare forfotă în jurul
moşului. Veneau mai ales oamenii ce-şi lăsaseră
cândva copilăria rătăcind pe dealuri şi pe vâlcele.
Ascultau poveştile bătrânului, se îmbătau de mireasma florilor, îşi aminteau cu nostalgie de zilele
când îşi răcoreau călcâiele în iarba mătăsoasă a
locurilor natale şi se simţeau fericiţi.
Într-o dimineaţă de toamnă, cu puţină ceaţă, dar care îşi mai păstra încă din căldura dimineţilor de vară, la marginea podului apăru un tânăr
înalt, zvelt, cu părul des, cenuşiu, ce-i cădea neas-

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

cultător peste frunte. Ochii băiatului sclipeau, iar
faţa îi era luminată de o mare fericire.
– Moşule, zise el vesel, ia găseşte-mi mata,
în stogul ăla de vise, unul frumos, cel mai frumos,
căci mâine aş vrea să i-l dăruiesc unei fiinţe dragi.
Pricepi, moşulică? Mâine mă însor. Cu cea mai minunată fată din lume. Cum crezi, întrebă flăcăul zâmbind larg, va fi un cadou pe cinste?
Bătrânul îl privi un timp în tăcere.
– Te-am întrebat ceva, începu să-şi piardă
răbdarea flăcăul.
– Da, da. Bineînţeles, îi răspunse distrat moşul. Iartă-mă! M-am lăsat furat de gânduri. Ziceai,
de un vis?
– Păi, cam aşa ceva…
– Să ai un vis, nu e rău, dar dragul moşului,
nu cred că e potrivit să dăruieşti unei mirese un vis.
Visele nu întotdeauna se realizează şi atunci… la ce
bun? Te-aş sfătui să-i faci cadou miresei tale un
buchet de trandafiri roşii. Ar fi minunat. Unei mirese îi dăruieşti flori proaspete. Îi dăruieşti dragostea, încrederea ta, speranţa în ziua de mâine şi
zău, nicidecum un vis. Visele, de… le ţii pentru tine
şi apoi ce vezi aici sunt doar vise de noapte…
– Cum adică?
– Adică-ţi procuri un bucheţel, îl duci acasă
şi pe parcursul a mai multor ani, periodic, vei visa
unul şi acelaşi vis. Visul îţi va fi după cum îţi va fi şi
sufletul…
– Atâta tot? se miră flăcăul.
– Da băiete, atâta tot. Acum te hotărăşti
dacă doreşti să-ţi mai dau un buchet sau ba. La o adică nici nu cunoşti prea mare lucru despre visele
mele.
– Eh, moşnege… Iar eu care credeam… Auzisem atâtea lucruri frumoase despre tine, dădu a
lehamite din mână flăcăul. Dacă ştiam nu mai făceam atâta drum.
– Nu te supăra. Ţi-am spus adevărul, de ce
să te mint.
– Înţeleg. Văd că eşti om cumsecade… Ştii
ceva? dă-mi un buchet. Adică un vis. Să-l am ca
amintire.
Bătrânul îl măsură cu privirea, de parcă ar
fi dorit să-l vadă pe dinăuntru.
– De ce mă priveşti aşa? se fâstâci un pic
flăcăul.
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– Nu te speria, îi zâmbi cu bunăvoinţă bătrânul. Vreau să văd cam ce vis ţi se potriveşte.
Uite, ia-l pe acesta, şi moşul îi întinse un buchet de
flori roze. E un vis frumos, adăugă el. E al tău.
– Mulţumesc, bătrâne. Ţine leul!
– Nu, refuză moşul. Nu am nevoie de bani.
Socoate că ţi l-am făcut cadou. Şi să-ţi mai spun
ceva. Stau aici băiete, nu ca să adun averi, ci fiindcă îmi place să le amintesc oamenilor că-n viaţă există loc şi pentru vise. Aş muri de plictiseală dacă
aş sta de unul singur toată ziulica. În singurătate,
bătrâneţea, fiule, e atât de tristă…
– Lasă, moşule, se înduioşă tânărul, nu mai
eşti chiar atât de bătrân.
– Ai dreptate. Astăzi am întinerit un pic.
Îmi pare bine că te-am cunoscut…
– Şi mie, zise flăcăul. Voi mai trece. Rămâi
cu bine!
Băiatul se pregătea să plece când, pe neprins de veste, din ceaţa dimineţii apăru un omulean
scund, burtos, cu o pălărie neagră pe cap, cu borurile largi, pe care omul o tot îndesa nervos peste
ochi.
– Imediat, ţipă el. Să vă căraţi imediat! Picior de-al vostru să nu fie pe pod! Aţi înţeles? E
interzis!
Tânărul cu părul cenuşiu se opri în loc. La
început i se păru că-l mai văzuse pe individ, dar
nicidecum nu-şi amintea când şi unde anume.
– Mai încet, omule, nu ţipa, ripostă băiatul.
Explică, ce e interzis?
– Eu ţip? se înfurie scundul. Acuşi îţi arăt
eu ţipete!
De unde totuşi îl cunosc? se întrebă flăcăul.
Am senzaţia că îl ştiu şi încă foarte bine. Aceleaşi
ţipete, aceeaşi isterie…
– Auzi, se dădu el pe lângă scund. Încetează! Mai bine zi-mi de unde te cunosc?
– Ia nu-mi umbla cu de astea… Fii convins,
nu am păscut porcii cu tine.
– Ai dreptate. Ba chiar cred că în viaţa ta
nu ai prea avut de-a face cu oamenii, doar cu porcii,
căci şi tu eşti unul din ei.
– Ă-ă, ă, ă… se bâlbâi scundul. Ce-ai zis?
Apoi începu iar să ţipe – Căraţi-vă! Căraţi-vă! Nu-mi
puneţi răbdarea la încercare!
– Dar… ce-am făcut? se sculă de pe buturugă bătrânul.
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– Ce-ai făcut? Mai ai neobrăzarea să întrebi? Zi de zi aduni lumea în jurul dumitale. Tulburi liniştea unor cetăţeni cumsecade. Acum, însă,
s-a terminat. Nu mai ai dreptul să stai la capătul acestui pod. Cară-te, cât e lucru cu cinste!
– Păi… nu căşunez nimănui nici un rău.
– Nici un rău zici? Faptul că opreşti în fiecare dimineaţă nişte cetăţeni grăbiţi oare nu e un
rău imens adus societăţii?
– Omule, eu nu forţez pe nimeni…
– Lasă, nu te mai preface. Vă cunosc eu… vă
adunaţi şi puneţi la cale nelegiuiri împotriva puterii.
Mulţumeşte-te că doar te alung. Te-aş putea băga
la dubă! După cum vezi – sunt foarte uman. Hai, iaţi catrafusele şi şterge-o…
Scundul îl apucă brutal pe bătrân de umeri.
– Stai, ce faci? se încruntă cel cu proaspătul buchet de vise în mână. Îndrăzneşti să dai într-un biet moş lipsit de apărare? Ia-ţi mâinile murdare de pe bătrân, altfel va trebui să ai de-a face
cu mine! Auzi, om de nimic ce eşti?!
Celălalt rămase mut. Mai întâi deveni palid,
apoi o roşeaţă stacojie îi năvăli în obraz. Bătu de
câteva ori din picioarele-i scurte, asemenea unui
bou pus pe rele şi în sfârşit prinse la glas:
– Eu?! Om de nimic?! Ai îndrăznit să-mi
arunci în faţă asemenea vorbe?!
– Ha, ha, ha! râse cu poftă flăcăul. Priveştel, moşule! Îl atingi cu un deget, îl dobori exact ca pe
un nimic, iar el se revoltă…
– Tu? Pe mine? Ca pe un nimic?
– Da! Ca pe un nimic! Hai, cară-te de aici!
Lasă-l pe moş în pace!
– O să-ţi pară rău… O-o! Cât de rău o să-ţi
pară! dădu un pic înapoi scundul. Nu ştii ce faci. Nu
ştii cu cine te-ai legat…
– Şi cu cine, mă rog, m-am legat?
– Cu legea! urlă omul cu picioarele scurte. Eu
sunt legea! Legea sunt eu!
Deodată scundul se repezi spre flăcău, îi
smulse buchetul, îl aruncă cât colo, alergă spre căpiţa de "vise", o călcă în picioare, strivi cu talpa bocancilor fiecare floricică în parte, apoi se făcu nevăzut. Totul se petrecu atât de fulgerător încât
băiatul nu reuşi să se dezmeticească. În jur se răspândi un miros fin. Florile strivite îşi trăiau ultimele
clipe, împrăştiind prin aer tot ce aveau mai scump –
parfumul. Bătrânul şi flăcăul rămaseră înmărmuriţi.
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Chipul bătrânului se întunecă. Îşi îndreptă spatele,
apoi, încet, fără grabă, merse până în mijlocul şoselei, ridică buchetul, îl scutură şi i-l înapoie băiatului:
– Ia-l, zise el încet. Nu va mai fi ca înainte,
vei avea, însă totuşi un vis. Îmi pare rău. Am vrut
să-ţi fac un adevărat cadou. N-a fost să fie…
– Nu-ţi fă griji, moşnege. Oricum, îţi mulţumesc…
– Nu-mi mulţumi. După acest incident, nu-ţi
va fi deloc uşor, te văd însă puternic şi ştiu că le vei
trece pe toate.
Flăcăul vru să-l îmbrăţişeze, să-şi ia rămas
bun, dar… mare minune: observă că, de fapt, se află
singur pe pod. În jur – ţipenie de om. Nici pomină
de bătrân, nici pomină de buchete… Ceaţa de pe râu
se ridicase. Pe cer sclipea un soare cuminte. Razele
lui jucăuşe lunecau vesele pe oglinda argintie a
râului. De partea cealaltă a podului se auzi huruit
de maşină. Trecură câţiva oameni, băiatul însă nu le
dădu atenţie. Încercă să găsească rămăşiţele florilor strivite. Nu găsi nici măcar o singură petală.
Totul era atât de misterios, încât nu mai ştia ce să
creadă. Observă că ţine în mâini un bucheţel de
flori roze. Florile îl îmbătau cu mireasma lor. Îl măcinară îndoielile. De unde le are? Hotărî că le-o fi
strâns de pe undeva de pe malul râului. Parfumul
acestor flori i-o fi provocat halucinaţii. Îşi aminti
că, de fapt, se pornise după un buchet de trandafiri vişinii. Îşi îndreptă grăbit pasul spre locul unde, cu noaptea-n cap, florăresele îşi aduc marfa.
Flăcăului îi veni inima la loc. Uită imediat cele întâmplate…
A doua zi, duminică, în centrul oraşului, pe
malul drept al râului se juca o nuntă. Mirele, un
flăcău înalt, voinic, cu părul lung, cenuşiu, se numea
Călin. Mireasa era o floare de câmp. O ţărăncuţă
veselă, vioaie, cu două cosiţe castanii, lungi până
mai jos de brâu, care parcă lumina locul pe unde
păşea. În preajma Anei, căci acesta era numele
miresei, aerul părea proaspăt, ca după o ploaie de
vară. Nuntaşii avură senzaţia că se află, nu la o nuntă obişnuită, într-un oraş înghesuit, îmbâcsit de
colb şi de mirosuri urâte, ci sunt departe, în mijloc
de câmp, acolo unde nu există oprelişti…
Însă, după cum odată şi odată toate iau
sfârşit – şi această nuntă s-a încheiat. Viaţa şi-a
reluat cursul său obişnuit.
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Nu trecu bine anul, că Ana îi dărui lui Călin
doi feţi frumoşi, doi gemeni ce-i umplură casa de
bucurii. După un an – încă doi. Când se încheiară
patru, ograda lui Călin deveni neîncăpătoare pentru
cei şase copilaşi, şi toţi şase – băieţi. Dar odată cu
bucuriile în casă, dădură năvală şi o mulţime de
griji. Ca să-şi ridice copilaşii nu prea ajungeau două
braţe de bărbat şi două de femeie. Şi nu pentru că
aceste patru braţe nu ar fi muncit îndeajuns. De
ceva timp, în acel oraş se întâmplau lucruri nespus
de ciudate. Aşa, de exemplu, cei mai mulţi dintre
orăşeni se pomeniră într-o bună dimineaţă fără
casă, fără masă, fără tot ce adunaseră într-o viaţă
lungă de om. Nimeni nu ştia ce se întâmplase de
fapt. S-au pomenit oamenii doar cu cerul liber
deasupra capului. Ciudăţeniile nu s-au oprit aici.
Foarte curând s-a descoperit că o parte din orăşeni, la fel peste noapte, s-au pricopsit cu bogăţii
nenumărate, cu castele ce au împânzit oraşul ca
ciupercile după ploaie. Norocoşii şi-au împrejmuit
iute palatele cu garduri înalte, au instalat lacăte pe
la porţi, apoi parcă au dispărut. Existau, trăiau, dar
totodată nimeni nu-i putea vedea. Noua lor viaţă
căpătase acum alte dimensiuni. Dimensiuni pe care,
majoritatea celor năpăstuiţi, nu le prea puteau
pricepe.
Călin şi Ana s-au trezit printre cei cu năpasta. Şi fiindcă decât să muncească, altceva nu
mai ştiau – şi-au suflecat mânecile şi… s-au pus pe
treabă. Îndeplineau orice fel de muncă. Cu toate
acestea abia de legau tei de curmei. Fiind meşter la
toate, până la urmă pe locul unde altădată fusese
casa bunicilor săi, Călin reuşi să-şi zidească o căsuţă, mică, dar foarte drăguţă. Două cămăruţe, o
bucătărioară, o tindă, câteva scăunaşe, câteva pătucuri, o măsuţă – asta le era acum toată averea. Pe
dinafară, Călin o împodobi cu horboţică din lemn, în
vârful acoperişului îi puse doi cocoşei de tablă, stâlpii îi încrustă în stil naţional, dar mândria casei
rămânea pridvorul. Un pridvor mare, larg, frumos,
din care lui Călin îi plăcea în orele de răgaz, noaptea, să privească cerul încărcat cu stele. Oare acolo
sus, se întreba deseori Călin, există fiinţe asemănătoare oamenilor? Dacă da – atunci şi acolo curg
râuri de durere şi de lacrimi?
Vecinul de peste drum, un om scund, ursuz,
cu o burtă rotundă, s-a ales cu un munte de casă, un
adevărat palat, cu turnuri şi ferestre arcuite, cu
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acoperiş de argint – şi toate astea doar pentru doi
dulăi pe care îi ţinea legaţi la poartă, căci bietul de
el nu mai avea pe altcineva. Omul de vizavi purta
mereu, trasă peste ochi, o pălărie neagră, cu borurile largi şi ori de câte ori îl zărea, Călin avea
senzaţia, că-l văzuse cu mult înainte. Unde? Când?
Cum? – nu-şi putea aminti. De vină o fi fost pălăria,
ori poate că acesta s-o fi născut cu o faţă invizibilă. Aşa ori altfel, omul părea că nu are faţă. Nu-i
puteai desluşi nici o trăsătură. Cu faţă sau făr’ de
faţă – lui Călin nu-i păsa cine îi este vecin. În
schimb, cel de vizavi îl privea deseori cu neîncredere şi la fel se căznea să-şi amintească de unde îl
ştie. Nu-l avea la inimă omul cu picioarele scurte, pe
Călin. Nu-i putea suporta copiii, căci, în genere,
orişice copil îi provoca mare disconfort.
Ăştia, îşi tot repeta el, negreşit îi vor aduce
nenorocire. Mai ales că sunt mulţi şi pe deasupra
mai sunt şi lipiţi de săraci. De când trăia în castel
peste tot vedea doar bandiţi şi tâlhari. Ca şi mulţi
alţii, îşi împrejmui iute palatul cu garduri înalte, îşi
puse zăvoare trainice peste tot, paznici credincioşi,
dar gândul că îl paşte o mare primejdie nu-l lăsa
nici pe o clipă.
– Vor veni, vor veni, îşi tot repeta el la nesfârşit, îmi vor lua totul. Poate chiar şi viaţa… Această obsesie îi prefăcuse existenţa într-un adevărat calvar.
Nimeni nu cunoştea ce bogăţii găzduieşte
castelul său, iar castelul găzduia obiecte de aur, de
argint, lustre scumpe, mobilă, covoare, mătăsuri,
tablouri, icoane – obiecte meşterite de mâna şi de
gândul omului. Dar nimic nu-i aducea satisfacţie deplină. Mereu i se năzărea că băieţii lui Călin, într-o
bună zi vor da năvală în casă. Şi, poate că nu ar fi
fost atât de încrezut dacă în fiecare noapte nu l-ar
fi chinuit unul şi acelaşi vis. Se culca în patul său
moale, printre bogăţiile sale şi nu reuşea să închidă
bine ochii, că se visa într-o casă părăsită, dărăpănată, fără de uşi, fără de ferestre, pustie… doar cu
o oglindă stricată în ea. În vis se privea în oglindă şi
pornea să hohotească ca un nebun. În oglindă vedea
un bătrân deşirat, desculţ, îmbrăcat în zdrenţe, zoios, plin de bube… şi atunci îl apuca un fel de tremur, de frică… Încerca să-şi găsească pălăria. Nu o
găsea şi… în clipa aceea se trezea. Privea buimac şi
se liniştea abia după ce avea deplina convingere că
toate-i sunt la loc. Umbla ca un lunatic, cotrobăia,
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număra, aşeza până îl prindeau zorii. Încerca să
aţipească din nou, dar, îndată ce punea capul pe
pernă, visul îi reapărea. Viaţa, pentru el, pierduse
orice strălucire. Pe zi ce trecea era tot mai convins
că anume copiii lui Călin îi vor aduce sfârşitul şi
groaza îl învăluia ca într-o pânză de păianjen. În
minte îi încolţea un plan…
Călin, nici cu gândul la primejdiile ce-l păşteau. Îşi căuta omul de-ale sale. Alerga cât era
ziulica de mare să nu-l ajungă nevoile din urmă.
Nevoile însă, nu-i făceau ocolişuri. Dădeau buzna
din toate direcţiile. Într-o bună zi, pe nepusă masă,
se pomeni omul făr’ de lumină în casă. Cineva îi furase lumina.
– Ce ne vom face, tată? plângeau copilaşii.
Cum vom trăi pe întuneric? Ne este frică…
– Nu vă temeţi, îi liniştea Călin. Cât timp
aveţi părinţi, totul va fi bine. Şi apoi, adăuga el,
priviţi ce lună frumoasă luminează Pământul! Luna
străluceşte acum pentru voi. Întunericul, le mai zicea Călin, e înfiorător atunci când vine din sufletul
omului. Să aveţi grijă de sufletele voastre. Să nu
lăsaţi să pătrundă în ele întunericul…
Mai apoi, în plină iarnă, au rămas şi fără de
căldură. În mica lor căsuţă cu horboţică era frig,
aproape ca afară.
– Alţi copilaşi se bucură când vine iarna, şi
doar noi aşteptăm să treacă mai iute. De ce, tată, îl
întrebau băieţii. De ce ne este atât de frig?
– Nu e vinovată iarna, puii tatei, încerca să-i
liniştească Călin. Nu iarna aduce frigul cel mare.
Răceala inimilor omeneşti – iată cine aduce cel mai
aprig frig de pe lume.
Într-o noapte, pe la un sfârşit de ianuarie,
peste oraş s-au abătut nişte vântoaice nebune.
– Dacă rămânem fără de acoperiş se gândi
cu tristeţe Călin, suntem cu totul pierduţi. Spre dimineaţă însă, vântoaiele s-au potolit. Călin a ieşit afară. Vântul doborâse câţiva arbori, desfăcuse
câteva acoperişuri, dar mica sa căsuţă stătea neatinsă. În schimb ograda îi era plină de crengi uscate
smulse din bătrânul stejar. Stejarul se înălţa lângă
poartă şi fusese sădit acolo hăt de stră-străbunicul
lui, om de o înaltă cultură pentru timpurile de atunci, numele căruia îl purta şi astăzi strada pe
care locuiesc. Călin a intrat în casă nemaipomenit
de fericit.
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– Copii, a zis el, vom avea căldură. Vântul i-a
smuls stejarului nostru toate crengile uscate. Nu
vă faceţi griji. Arborele e neclintit. La primăvară va
fi şi mai verde, şi mai puternic…
Dar chiar dacă din clipa aceea au început să
facă focul în sobă, copilaşii tot s-au îmbolnăvit. Au
căzut bolnavi toţi deodată. A doua zi, Ana, într-un
suflet alergă cu ei la medic. Medicul, un omulean
scund, cu o pălărie albă, dar care, nu se ştie de ce,
părea neagră, cu o faţă căreia nu-i puteai desluşi
trăsăturile îi examină pe copii, apoi i se adresă
Anei:
– Femeie, fii calmă…
– Dar… ce e, doctore? se albi Ana la faţă.
– Zău, nici nu ştiu cum să-ţi zic…
– Spune-mi, nu tărăgăna. Mă voi strădui să
mă stăpânesc.
– Păi, femeie, copiii dumitale sunt grav
bolnavi…
– Doctore… încercă să spună ceva Ana.
– Aşteaptă, o soluţie totuşi există…
– Ce soluţie, doctore? se învioră un pic femeia.
– Păi, ca să-ţi salvezi copilaşii va trebui să
cheltuieşti o avere. Nu ştiu dacă eşti pregătită.
– Sunt pregătită de orice. Îmi dau şi viaţa
dacă trebuie.
– Ei hai, lasă! Nici chiar aşa… Ar fi destul
să-ţi vinzi, de exemplu… casa.
– Casa? şopti Ana pierdută…
– Ai dreptate. Să rămâi pe drumuri, tocmai
cu şase copilaşi, îmi dau seama, nu e lucrul cel mai
potrivit. Te înţeleg, căci de… suntem cu toţii oameni, de aceea ţi-aş mai propune ceva…
– Zi-mi, doctore, nu mă cruţa, îi reveni Anei
un pic sângele în obraz.
– E simplu de tot. Te văd femeie voinică şi
cred că nu se va întâmpla nimic dacă, de exemplu,
îţi vinzi un rinichi, sau un plămân – orice…
– Vai, doctore, nicio problemă. Chiar ţi-aş fi
recunoscătoare. Spune-mi, ce trebuie să fac?
– Vii mâine, o tipări uşurel pe spate doctorul. Acum ia aceste pastile. Le bei ca să fii mai
liniştită.
Doctorul cu pălărie albă, care părea neagră,
o petrecu amabil pe Ana şi pe copilaşi până la uşă.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

Ana s-a întors la căsuţa sa lipsită de lumină şi de
căldură, dar totodată caldă şi luminoasă prin dragostea celor ce trăiau în ea, cu speranţa în suflet.
Călin nu era acasă. Şi-a culcat copiii, i-a învelit, apoi
timp îndelungat a stat la căpătâiul lor. Pe neprins de
veste, prin cameră se răspândi un parfum fin. Femeia încercă să afle de unde vine parfumul. Zări în
grindă un bucheţel de flori uscate. Erau florile copilăriei sale. Flori rare, pe care ea şi maică-sa le
adunau cu grijă de prin ponoare, în fiecare vară.
Acele flori aveau însuşiri medicinale miraculoase.
Făcu iute o fiertură. Îi trezi pe băieţi şi le dădu să
bea. A doua zi copilaşii alergau veseli pe afară. Nici
pomină de boală…
Călin nu a ştiut niciodată de cele întâmplate.
În schimb şi-a amintit de bucheţelul de „vise". Şi-a
amintit de întâmplarea de pe pod. În următoarea
noapte, Călin şi-a aşezat rămăşiţele florilor sub
pernă. Şi a avut un vis. Unul ciudat, dar foarte frumos. Când visul i se repetă, începu să creadă că acolo, pe pod, nu avusese o vedenie, ci totul fusese
real. A existat bătrânul. A existat şi cel care-şi
spunea „legea". Pe unde o fi oare acum bietul bătrân? Pe unde o fi burduhosul cu picioarele scurte?
Uneori i se părea că vecinul, stăpânul castelului de
vizavi, e chiar cel de-i smulsese odinioară bucheţelul de „vise" din mână. De altfel, întâlnea în cale
nenumăraţi oameni ce parcă semănau leit cu cel de
pe pod. Totuşi ceva îi deosebea. Glasul… Glasurile
lor erau diferite. Unii abia de strecurau cuvintele,
alţii, dimpotrivă – împuşcau cu cuvântul. Cei mai
mulţi vorbeau aşa încât nu pricepeai nimic din ce
zic. Principalul însă era că toţi păreau că nu au faţă.
Călin, la o adică, nu prea avea mare treabă
cu burduhosul de pe pod. Totuşi a rămas surprins
de asemănarea izbitoare a directorului şcolii unde îi
mergeau copiii cu acel individ. Şcoala se afla alături
de mica lor căsuţă cu horboţică. Mihăiţă, mezinul,
tocmai merse în clasa-ntâi. În acea şcoală învăţase
cândva şi Călin.
Într-o zi, directorul l-a invitat în cabinetul
său. Fără să-şi scoată pălăria de pe ochi porni să-i
vorbească în grabă:
– Înţelegi dumneata, domnule Călin, şcoala
noastră e cea mai bună şcoală din oraş. De aceea legile şi cerinţele noastre sunt un pic altfel. Înţelegi?
– Înţeleg, domnule, de ce să nu înţeleg?
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– Atunci să trecem la subiect. Noi, pedagogii împreună cu părinţii am hotărât că trebuie să
introducem legi noi, pe care fiecare elev, părinte,
va fi dator să le respecte. Ţine minte acest lucru!
– Dar…
– Stai, domnule, nu te pripi. Acuşi îţi explic…
– Păi, încă nu am zis nimic.
– De zis, dumneata nu ai zis, sunt convins
însă că te-ai gândit…
– Nici de gândit nu e voie? întrebă mirat
Călin.
– Hotărât că nu. În şcoala asta, pentru toată lumea gândesc eu. Ai înţeles, domnule?
– Da, se grăbi să răspundă Călin, fâsticinduse şi mai mult.
– Frumos din partea dumitale, foarte frumos. Mai ales că e şi spre binele copilaşilor, că doar
nu le doreşti răul, nu?
– Aşa e…
– Ştiam eu… Ei, iată, ne-am abătut de la temă. Despre ce vorbeam? Ah, da. Despre legi. Ziceam că noile noastre legi sunt cât se poate de simple. De una dintre ele, însă, depinde reuşita la învăţătură a fiecărui elev în parte.
Călin îl asculta pe director şi se întreba:
„De ce oare, în ultima vreme întâlnesc atâţia indivizi care niciodată nu-şi scot pălăriile negre de pe
cap?"
– Cunoştinţele pe care le acumulează elevii,
continuă directorul, sunt direct proporţionale cu
felul lor de a se îmbrăca. Noua lege presupune că
niciun copilaş nu trece mai departe de pragul acestei şcoli dacă, Doamne fereşte, i se va descoperi în
hăinuţă o găurică oricât de mică.
– Cum adică, întrebă nedumerit Călin.
– Vezi? se înfurie directorul. Ştiam de la
bun început… Eşti unul dintre ăia… care nu gândesc
cu capul. Presupun că şi haina dumitale e plină de
găuri. Cred că şi copilaşii nu-ţi prea strălucesc la
învăţătură… Ar fi mai înţelept să le găseşti de pe
acum o altă şcoală.
– Dar… domnule… Aici am învăţat eu, părinţii, bunicii mei şi aici îmi vor învăţa şi copiii. Vă rog,
domnule, explicaţi-mi. Vom respecta legea.
– Nu prea cred, însă, fie… Mai explic o dată… Găurile din hăinuţa unui copil sunt pur şi simplu
molipsitoare. O astfel de gaură provoacă găuri imense în buzunarul unui pedagog. Un pedagog cu o
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gaură în buzunar e un om demoralizat şi atunci, te
întreb, domnule, despre ce reuşită la învăţătură mai
poate fi vorba?
– A-a-a, se scărpină Călin la tâmplă. Iată,
deci, cum stau lucrurile… Acum am înţeles. Totul e
foarte simplu şi totodată… foarte complicat.
– Deci, ne-am înţeles, adăugă directorul, nici
o găurică… Legea trebuie respectată.
– Ne vom strădui, ne vom strădui, răspunse
abătut Călin şi porni spre uşă.
– Încă ceva foarte important. Ceva care îi
vizează doar pe părinţi. De acu înainte în şcoală vor
intra doar acei părinţi, care vor fi îmbrăcaţi, cum
s-ar zice, la patru ace. Problema e că de curând am
instalat o nouă uşă la intrare, una foarte performantă…
– Dar, domnule director, uşa veche, nici pe
departe nu era veche, se opri Călin în loc… Chiar eu,
anul trecut, am cioplit-o şi am instalat-o…
– Am schimbat-o. Uşa dumitale era învechită moral. Acum avem o uşă minunată. Ţi se închide pur şi simplu în nas, dacă nu eşti dichisit cum
se cuvine. Ce vrei, nu suntem o şcoală obişnuită.
Pe Călin îl trecută sudorile.
– Şi, întrebă el, e absolut necesar, adică la
patru ace…
– Ar fi mai bine poate să vă procuraţi iată o
pălărie uite-aşa, ca a mea, dar, zâmbi semnificativ
directorul, sunt convins că dumneata niciodată nu
vei avea parte de o asemenea pălărie…
Când a venit acasă, Călin i-a povestit totul
Anei. Au cercetat hăinuţele copiilor şi s-au îngrozit.
Au descoperit mulţime de găurele…
– Ce vom face? întrebă abătut bărbatul.
Ana nu ştia ce să facă.
– Ştii ceva, zise într-un târziu Călin. Mâine
nu trimite copiii la şcoală. Uşa cea nouă li se va închide în faţă. Până le cumpărăm hăinuţe – să stea
acasă. Plec imediat la patron. Nu mi-a plătit de jumătate de an o para chioară. Îl voi ruga, îi voi explica… Mă va înţelege… Are şi el copilaşi…
Spre marea uimire a lui Călin, patronul
semăna leit cu vecinul şi cu directorul şcolii. Cu o
singură deosebire – când vorbea ăsta, parcă tăia cu
cuţitul.
S-a întors acasă şi mai abătut.
– Ce ai, întrebă Ana, văzându-l atât de negru la faţă.
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– Nimic… M-a alungat… Ca pe un câine… mai
rău chiar. Mi-a zis că mă vede pentru întâia dată şi
că nici vorbă să-mi fie dator. Uite-aşa. A chemat
doi din ăştia, cu pistoale la brâu, le-a ordonat să mă
arunce în stradă… Am lucrat atâta amar de vreme
fără să fiu remunerat.
– Lasă, Călin, linişteşte-te, ai scăpat cu viaţă şi de-acu e bine. Vom găsi o soluţie…
În noaptea aceea, până în dimineaţă, Ana a
cusut. Acolo unde observa o găurică, femeia înseila
o floare. Şi erau acele flori nemaipomenit de frumoase. Semănau a flori de câmp. O vreme, copii nu
au încetat să umble la şcoală. Dar… numai o vreme.
Nu se ştie de ce, Dumnezeu, unora le dă totul, altora – nimic. Chiar dacă duceau o viaţă plină de griji,
natura îi înzestrase pe copiii lui Călin cu mulţime de
talente. Spre invidia multora. Erau ageri la minte.
Ca şi taică-său, tăiau în lemn, desenau, cântau şi
toate le făceau cu talent şi cu tragere de inimă.
Mihăiţă, mezinul, pe care fraţii îl porecliseră Titirez, îi întrecea pe toţi. Nu degeaba îi ziceau Titirez. Pe toate le prindea din zbor, dar cel mai mult
se pricepea la bătut mingea. Nu reuşise să iasă bine
de sub masă, că şi începu să bată cu piciorul în minge. Chiar din clasa-ntâi, în şcoala cu pricina, devenise mare vedetă. Ca să demonstreze tuturor că
şcoala lor e o şcoală serioasă, directorul, ori de câte ori avea delegaţii străine, organiza meciuri de
fotbal în care numaidecât era prezent Titirez.
– Bravo, Titirez, strigau de la tribune! Bravo! Ţine-o tot aşa! Trăiască Titirez!
– Băiatul ăsta, îi plăcea să se laude directorului, ne va scoate în lume, ne va face vestiţi.
Într-o zi, Titirez, pregătindu-se de un nou
meci, se dezbrăcă în garderobă şi uită, în grabă, săşi aranjeze astfel hăinuţele, încât să nu observe
nimeni găurelele din dosul floricelelor. Cineva descoperi ce de-a găurele are vesta lui Titirez şi fuga
la dirigintă. Diriginta abia atinse hăinuţa. Cu buricul
a două degete, o ridică sus, apoi o aruncă pe podea
strigând:
– Să fie luată şi aruncată! La gunoi! E… molipsitoare! Şi alergă la director…
A doua zi, în faţa băieţilor lui Călin uşa şcolii nu s-a mai deschis. Lui Titirez, uşa i-a deschis-o
un profesor. Ţinea în mâini un costumaş nou-nouţ.
Mic, mic, dar mândria şcolii avea şi mult orgoliu personal. Nici în ruptul capului nu a dorit să
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primească costumaşul. Au plecat de acasă şase şi sau întors tot şase. Colegii nu au înţeles niciodată de
ce a plecat Titirez…
– Călin, întreba deznădăjduită Ana, de unde
şi pentru ce atâtea necazuri pe capul nostru? Cum
putea să ştie biata femeie că toate li se trag de la
vecinul de peste drum?
„Ăştia“, triumfa între timp cel cu picioarele
scurte, „îşi vor lua lumea în cap, de vreme ce le-au
fost fugăriţi plozii din şcoală. Vor pleca unde îi va
duce ochii. În sfârşit voi dormi liniştit…“
Însă nu a fost să fie. Călin nu avea de gând
să plece de pe strada sa. În scurt timp găsi altă
şcoală. Ce-i drept şcoala cea nouă se afla tocmai la
capătul oraşului. Acum băieţii lui Călin se trezeau
cu noaptea-n cap ca să ajungă la şcoală, iar. Hăinuţele împânzite cu floricele, ghetele ponosite – nu
mai deranjau pe nimeni. Profesorii se mândreau cu
copilaşii lui Călin. Şcoala devenise centrul atenţiei
întregului oraş. Omul cu pălărie neagră de peste
drum îşi ieşea din minţi. Uneori îşi ridica privirile
pierdute spre cer şi şoptea în neştire: „Ajută-mă,
Doamne! Izbăveşte-mă de blestematul ăla de vis
care mă chinuie ani în şir, izbăveşte-mă de aceşti
vecini de care-mi este atât de frică… Nu mai pot…
O să ajung la balamuc. Doamne! Arată-mi calea cum
să mă descotorosesc de cei ce râvnesc la averea
mea. Fii milostiv, Doamne!“, se tot ruga el în vreme
ce în minte îi încolţeau noi şi noi planuri.
Într-o zi Ana l-a trimis pe Titirez la băcănia din colţ să cumpere pâine. Copilul s-a întors cu
mâinile goale.
– Unde e pâinea, Mihăiţă, l-a întrebat îngrijorată Ana.
– Nu am cumpărat. S-a scumpit pâinea… De
unde vom lua bani pentru pâinică, mamă?
– Lasă, Mihăiţă, a zis Ana, nu-ţi fă griji! Ne
vom descurca.
În noaptea aceea, femeia nu a închis un
ochi. A doua zi, sâmbătă, şi-a trimis copiii la joacă
şi a început o discuţie cu Călin.
– Căline, a zis ea. Va trebui să plec…
– Cum să pleci, unde să pleci? întrebă îngrozit Călin.
– Mă voi întoarce în satul meu de baştină.
Acolo mă aşteaptă pământul… Aşteaptă să fie muncit. Sunt convinsă că niciodată nu vei fi de acord să
te rupi de rădăcinile tale. Eu, însă, sunt născută a-
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colo unde vântul nu are oprelişti. Trăiesc în acest
oraş îmbâcsit de răutăţi şi de mirosuri urâte doar
de dragul tău şi de dragul copiilor noştri… Pentru
mine aburul pământului, bătaia vântului în mijlocul
ogorului, ropotul ploii – e însăşi viaţa. Îmi voi ara
ogorul. Îl voi ara, îl voi semăna şi voi creşte pâine.
Pâinea pe care n-o avem acum pe masă…
– Nu e lucru femeiesc să ari, să semeni. Să
treieri… Două mâini de femeie trebuie doar să coacă pâinea.
– Voi coace şi pâine…
– Cum să le faci tu pe toate? E adevărat,
sunt orăşean, dar voi merge cu tine… Această ţară,
acest pământ e al nostru, al tuturora. E pământul
strămoşilor, care l-au hrănit cu osemintele lor şi lau făcut să fie roditor şi bogat. Strămoşii… sunt
rădăcinile noastre şi atâta timp cât avem rădăcini,
ne vom ţine, Anuţă. Ne vom ţine… Uneori, adăugă
Călin în şoaptă, primăvara, când înfloresc pomii, mi
se pare că florile parfumate sunt sufletele celora
ce au locuit cândva pe aceste meleaguri. Strămoşii
ne privesc cu ochi de floare, Anică, şi ne ajută la
greu… Vom creşte pâinea! Împreună vom creşte-o…
De la un timp, omul de peste drum nu mai
zărea pe nimeni în ograda lui Călin.
– Poate că m-ai auzit şi pe mine, Doamne, îşi
făcea el stângaci semnul crucii, bucurându-se că, în
sfârşit, planurile lui au dat roadă. Nu credea şi nu
crezuse vreodată în Dumnezeu. În ultima vreme
însă, îi tot dădea ghes cu bisericile. Devenise un fel
de modă. Mulţi de-alde el veneau la sfânta biserică,
nu ca să-l roage pe Dumnezeu să le ierte păcatele,
că păcate aveau şi făceau cu nemiluita.. Veneau de
dragul ochilor lumii. Ba chiar unii îşi scoteau hainele
obişnuite şi îmbrăcau sutane. Se prefăceau că aduc
cuvântul Domnului în sufletele oamenilor. Domnul,
însă, pe toate le vedea, pe toate le ştia. Oricât ar fi
încercat omul cu picioarele scurte să se descotorosească de Călin şi de copiii acestuia – şi Călin şi
băieţii erau bine, sănătoşi, chiar mai mult – băieţii
crescuseră înalţi, frumoşi, puternici, spre invidia
multora. E drept, acum plecau tot mai des, mai ales
vara, la pământ, la ţară – să-şi crească pâinica. Pâinea ce-i ajuta doar să nu moară de foame, căci şi
aici, departe de oraş, lucrurile nu erau prea bune.
La început, Ana nu şi-a recunoscut satul. Avea satul
ei ceva din tristeţea stelelor, atunci când, pe neprins de veste, pe cer dau năvală nori cenuşii şi le
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acoperă strălucirea. Rămas fără de bujorii din
obrajii fetişcanelor, fără de chiotele flăcăilor, era
trist satul. Nu mai avea satul fete mari şi flăcăi. Nu
se jucau nunţi, nu se serbau cumătrii şi peste tot
dăinuia tristeţea. Până şi pământul era trist. Nelucrat, nemângâiat de braţe vânjoase şi tinere, pământul, altădată roditor şi mănos, acum nu mai vroia să dea roadă. Îşi vroia, pământul, copiii acasă.
Dar copiii plecau… Fugăriţi, mânaţi de mâini nevăzute, copiii satului îşi luau lumea-n cap şi se duceau… Unde îi duceau ochii. Lăsau în urmă doar tristeţe şi mâhnă… Aşa era satul Anei acum. Scăldat în
lacrimile bătrânilor rămaşi fără de sprijin la bătrâneţe… Cât timp nu-şi vedea vecinii, omul de peste drum se simţea în apele sale. Chiar dacă îl mai
chinuia visul, primejdia i se părea depăşită. Într-o
zi însă, i-a văzut pe toţi şase băieţi, înalţi, frumoşi,
intrând în ograda căsuţei cu horboţică şi inima i s-a
oprit în loc.
– Mi-a venit sfârşitul, a urlat el în neştire.
Dacă nu întreprind ceva imediat, pot să-mi iau adio
de la bogăţiile mele! Uite-i, Doamne, cum cresc ca
din apă! Îi şterg de pe faţa pământului! Îi nimicesc… Până acum am fost prea uman… Prea cumsecade…
Spre seară, lângă căsuţa lui Călin s-a oprit o
namilă de maşină ce scotea sunete sinistre din motor şi scrâşnea asemenea unui balaur. Maşina părea
că nu e ghidată de nimeni. Cui să-i dea în gând că e
condusă din umbră? Avea o misiune diabolică – să
transforme căsuţa cu tot ce-i viu în ea, într-un
morman de pietre…
Mai apoi locul ar fi fost nivelat, curăţat, sar fi semănat iarbă, pe margine s-ar fi plantat
brazi, arbori ce-şi au veşmântul mereu acelaşi şi
lumea ar fi păşit pe gazon fără să-i pese că de fapt,
păşeşte pe morminte. De acest lucru, omul cu picioarele scurte era absolut convins. Mai mult decât
orice, şi-ar fi dorit însă în primul rând să scape de
stejarul din faţa portiţei. Auzise de pe undeva că
stejarii de prin părţile locului le dau tărie şi putere
celora ce locuiesc în preajmă şi probabil anume arborele e de vină că nu se poate descotorosi de vecini. Stejarul… Da. Stejarul… Îl va smulge cu tot cu
rădăcină. Dar… şi el locuieşte în preajmă. Şi el e de
prin părţile locului. Atunci? Nu, el e altfel, stejarul
nu-l va ajuta niciodată…
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Tocmai în clipa când maşina vru să-şi ia avânt, lângă căsuţa cu horboţică se opri un grup de
turişti străini. Planul omului cu picioarele scurte nu
funcţionă nici de astă-dată. Cum să dărâmi, să nimiceşti ceva din ceea ce au atins, au pipăit străinii?
Aceştia înconjuraseră stejarul, începând să-l pipăie
şi nu mai încetau să se mire de vigoarea şi de frumuseţea lui. Apoi, la un moment dat, au observat
horboţica din lemn. Ceva mai original şi mai frumos
nu mai întâlniseră.
– De unde atâta măiestrie şi talent, se tot
întrebau străinii? De unde atâta har la nişte biete
fiinţe chinuite şi oropsite de soartă? Acolo, în ţara
lor, asemenea talente ar fi fost purtate pe braţe.
Deodată, grupului de străini i se alătură un
bătrânel micuţ, cu faţa cuminte, cu părul, barba şi
mustăţile albe ca neaua.
– Aici locuieşte Titirez şi cei cinci fraţi ai
săi? întrebă binevoitor bătrânul.
– Aici, om bun, aici… i-a răspuns Ana.
Şase flăcăi, bătrânul şi străinii, au stat de
vorbă la măsuţa de sub stejar, până seara târziu.
Când au intrat băieţii în casă, Anei i-a sfârâit inima.
– Nu te întrista, mamă, a îmbrăţişat-o Titirez. Nu s-a întâmplat nimic.
– Ba nu, Mihăiţă, s-a întâmplat. Îmi spune
mie inima…
– Da, mamă…
– Zi-mi, Mihăiţă.
Vorbi Ştefănel, băiatul mai mare:
– A venit vremea, mamă, să ne luăm zborul.
Priveşte, ne aplecăm când intrăm pe uşă… Am crescut. Trebuie să ne căutăm de viaţa noastră. Vom
pleca. Toţi şase. Cu străinii. În ţara lor. În ţara
noastră cei de-alde noi nu au loc, ştii bine.
Ana începu să plângă.
– Mamă, nu plânge. De ce să mai rămânem?
– Acasă e acasă, a şoptit Ana. În ţara ta e
în ţara ta.
– Ce fel de ţară, mamă, ce fel de casă? Aici
ni s-a furat ceva ce nimeni, niciodată, nu ne va da
înapoi: copilăria. Atunci când trebuia să zâmbim, noi
plângeam. Plângeam iarna de frig şi de întuneric.
Plângeam vara când treceam pe lângă cireşii doldora de cireşe coapte şi dulci, iar noi nici nu le
ştiam gustul. Vom pleca. E unica uşă întredeschisă
de unde răzbate o rază de lumină. Poate vom reuşi,
poate nu. N-avem de unde şti. Ceea ce ştim e că
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într-o bună zi ne vom întoarce. Şi dacă acum nu avem puteri, atunci vom avea… şi vom face totul ca
zâmbetul copilaşilor de pe aceste meleaguri să nu le
dispară vreodată de pe buze. Toţi copilaşii merită
să zâmbească. Crede-ne, mamă, şi… blagosloveştene.
– Bine, flăcăii mamei, abia a şoptit Ana. Plecaţi! Dumnezeu să vă aibă în pază!
Băieţii au îmbrăţişat-o.
– Dar, a adăugat Ana, să ţineţi minte un lucru! Mă voi ruga pentru voi să aveţi o viaţă frumoasă acolo, printre străini. Să vă străduiţi întotdeauna să reuşiţi doar prin munca voastră cinstită
şi prin talentele cu care v-a înzestrat Dumnezeu.
Mi-e teamă, însă, că de veţi avea tot aurul
lumii, nu vă veţi simţi pe deplin fericiţi, pentru că
lăsaţi în urmă ceva ce nu vă va permite, oriunde în
altă parte, să fiţi ca acasă…
Pe obrajii Anei curgeau două pârăiaşe de
lacrimi.
– Ne vom întoarce, mamă. Nu plânge, au
liniştit-o feciorii fără să dea prea mare importanţă
vorbelor ei de mai înainte. Ne vom întoarce şi vom
construi în ogradă o casă mare, unde vom trăi fericiţi cu toţii.
În noaptea aceea Ana iarăşi a cusut.
– Ce tot coşi acolo, Ană, o întrebă Călin. Culcă-te, mâine vom avea o zi grea…
– Aripi cos, Căline.
A doua zi, căsuţa cu horboţică arăta tristă
şi părăsită. Când află că băieţii lui Călin au plecat,
omului de peste drum îi săltă inima-n piept. Nu mai
avea de ce să se teamă.
– O, o, o! rânji el, în sfârşit îmi voi recăpăta
somnul!
Dar de unde? Ca şi mai înainte – se trezea
pe la un miez de noapte, îngrozit, scăldat în sudori.
Iar şi iar pornea să umble buimac prin castel, scotocind, controlând, numărând, blestemând pe toţi şi
pe toate… Îi ura atât de mult pe cei ce-i păreau lui
că sunt mai prejos ca el… Din ăştia întâlnea la tot
pasul, încât uneori plănuia să-şi ia bogăţiile şi să
plece. Undeva departe. Pe o insulă, unde nu există
oameni… Ştia însă că e imposibil. Paradoxal, dar
anume fără de omuleţii necăjiţi şi simpli nu ar fi
putut exista nici el, căci trăia datorită urii pe care
le-o purta. Avea nevoie de energia lor. Nu-şi dădea
seama că anume energia străină îi provoacă frica. O
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frică imensă, care îl măcina. Se gândea mereu că
atâta timp cât poartă pe cap acea pălărie neagră cu
borurile largi, nu-l prea paşte mare primejdie. De
aceea îşi îndesa tot mai adânc pălăria peste ochi.
Noaptea însă, când rămânea de unul singur în imensa-i fortăreaţă, pălăria îi aluneca de pe creştet.
Prin zidurile groase ale castelului, ajungeau până la
el vaiete, bocete, plânsete de copii şi de bătrâni
necăjiţi, iar dânsul nu vroia sa audă, să vadă nimic şi
asta îl scotea şi mai tare din minţi. Apoi venea
visul…
Călin şi Ana păreau să fie mai fericiţi ca
omul cu picioarele scurte. Băieţii au plecat, iar Ana
a rămas cu inima frântă. Pe lângă tristeţea ce-i
inundase sufletul, amarnic o mai durea locul de
unde îşi smulsese aripile. Călin o vedea mereu abătută, pusă pe gânduri. Într-o zi însă, întorcându-se
acasă, o găsi veselă şi bine dispusă.
– Avem cumva veşti de la copii? întrebă Călin mirat.
– Nu, se posomorî iarăşi Ana. Nicio veste…
Foarte curând însă, îşi recăpătă buna dispoziţie.
Nu trecu mult şi Ana aduse pe lume o minune de copilaş, pe care îl botezară Gheorghiţă.
Călin îl numea Prâslea. Prâslelul tatei. Şi era Prâslelul tatei o adevărată minune.
Când i-a venit vremea de şcoală, l-au dat în
clasa a treia, căci cei de o vârstă cu el erau prea
mici pentru mintea sa. Învăţa în aceeaşi şcoală unde
îi învăţaseră şi fraţii. Băiatul ştia că, undeva prin lume, are nişte fraţi şi tare îi mai era dor de ei. Când
încerca cineva să-l supere, îşi proptea picioruşele în
pământ şi, ca un adevărat bărbat, le striga adversarilor săi: Las-că vin ei, bădicii mei…
– Bădicii tăi? Râdeau cei mai mulţi, ia-ţi deo grijă. Nu mai vin. S-au prăpădit. Au fugit de sărăcie şi s-au prăpădit. Nu ai tu pe nimeni…
Aici, băiatul devenea copil. Şiroaie de lacrimi îi inundau obrăjorii.
– Nu-i adevărat! le striga. Vor veni! Dacă nu
vor veni singuri, îi voi aduce eu! Când voi creşte!
De dorul fraţilor, Prâslea se aşeza uneori la
măsuţa din umbra stejarului şi începea să cânte. Învăţase cântecul de la maică-sa. Cânta cu o voce atât
de cristalină şi de curată, încât trecătorii se opreau în loc să-l asculte. Când se sătura să cânte
din gură, copilul ducea la buze un fluieraş meşterit
de Călin. Din mlădiţa aia de soc se revărsau peste
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oraş sunete ce se prelungeau în sufletele oamenilor
asemenea unui balsam tămăduitor.
– Sărmanul Călin, sărmana Ana, şuşoteau cei
de-i cunoşteau. Îl vor lua şi pe ăsta străinii. Că prea
frumos cântă, prea frumos…
În şuşotelile lor negreşit că exista un grăunte de adevăr. De la un timp tot mai des veneau
străinii să-l vadă pe Prâslea. Îl fotografiau, îl filmau. Scriau despre copilul minune dintr-o ţară, hăt
de la capătul pământului, prin ziarele lor.
Lucru ciudat. Călin nu se împotrivea. Îşi zicea omul că măcar unul din cei şase aude, citeşte şi
le spune celorlalţi că acasă îi aşteaptă un prâslel
mititel şi, ia vezi, se întorc cu toţii să-l vadă… Îi era
drag Gheorghiţă, dar amarnic îi mai era dor şi de
băieţii plecaţi. În sufletul său se simţea vinovat. Se
căznea şi îşi zicea că poate nu a făcut totul, nu a
muncit îndeajuns, odată ce i-au plecat copiii atât de
departe.
Într-una din zile, neastâmpăratul de Prâslea găsi în coarda podului câteva floricele uscate.
– Ce flori sunt astea, tată? întrebă copilul.
– Nu ştiu, Prâsleo, i-a răspuns Călin. Ştiu
doar că în aceste flori stă ascuns un vis. Un vis frumos pe care îl visez ori de câte ori are să mi se întâmple ceva deosebit.
– Şi l-ai visat de multe ori, tată?
– Da, copile. De exemplu înainte de a te
naşte tu…
Noaptea, Călin visă iarăşi visul. A doua zi,
când ieşea pe portiţă îl zări pe vecinul de peste
drum. I se păru schimbat. Aceeaşi pălărie pleoştită
peste ochi, aceeaşi burtă enormă, vecinul însă tremura din toate mădularele sale.
– Ce-o fi păţit, se întrebă, Călin. O fi având
omul necazuri. Dumnezeu să-l aibă în pază.
Îşi căută de drum. Dar simţi deodată că
vecinul îl priveşte cu ură şi grăbi pasul. Nu pricepea
cu ce l-o fi supărat. Călin îşi zise că în ziua în care
îşi visase visul nu poate să i se întâmple nimic rău.
Cu toate acestea toată ziua îl măcină o nelinişte
neînţeleasă. Când în sfârşit i se termină ziua de lucru, Călin se grăbi acasă. Coborî la staţie şi, de cealaltă parte a străzii, îl observă pe Gheorghiţă. Băiatul părea agitat. Îi gesticula ceva, îi vorbea, dar
din pricina huruitului de maşini nu desluşea nimic.
Pe neprins de veste, copilul se desprinse de pe trotuar şi traversă strada în fuga cea mare. În aceeaşi
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clipă, din poarta vecinului se smunci o maşină mare,
neagră, cu sticlele fumurii. Maşina se năpusti cu o
viteză nebună în direcţia lui Prâslea.
– Prâslea… Prâslea, murmură Călin înţepenit
de groază. Apoi, nemaijudecând, se aruncă în faţa
maşinii. Reuşi să-l împingă pe Gheorghiţă de pe partea carosabilă pe trotuar…
Când îşi reveni – îl întrezări pe Prâslea aplecat deasupra sa.
– Ce e, tată? De ce ai căzut? Te simţi rău?
îl întrebă Gheorghiţă îngrijorat.
– Prâslelul tatei, puiul tatei, îl trase Călin la
piept. Unde e maşina?
– Care maşină, tată? Nu a fost nicio maşină.
Călin se ridică. Privi în jur buimăcit.
– Cum adică? Maşina ce s-a repezit din
poarta vecinului… Cel cu castelul de vizavi. Doamne,
dacă nu mă nimeream prin preajmă, dacă nu reuşeam să te împing pe trotuar…
– Tată, te-ai îmbolnăvit, îi puse mâna la
frunte băiatul. Despre ce maşină vorbeşti? Despre
care castel? Nu a fost nicio maşină. Nu mai e niciun
castel. Priveşte! În locul castelului acum e teren liber. Un teren larg, acoperit cu iarbă mustoasă şi
verde.
Călin privi uluit în jur. Rămase stâlp de uimire. Pe marginea terenului despre care îi vorbise adineauri Gheorghiţă se înălţau şapte mlădiţe de
stejar. A doua oară în viaţă i se păru că are halucinaţii.
– Şi totuşi a fost ceva, murmură Călin. Am
văzut maşina cu ochii mei.
– Hai, tată. Eşti obosit. Te-ai speriat fără
de pricină.
– Dar a fost…
– Îţi spun ce-a fost. Te-am observat când ai
coborât din troleibuz şi am alergat înaintea ta ca
să-ţi dau vestea cea mare. Tocmai atunci a apărut
bătrânul ce stă acum uite colo, pe marginea trotuarului. Când a ajuns în dreptul meu, boşorogul a ridicat cârja şi, pare-se a vrut să mă lovească. L-ai
observat, te-ai repezit, i-ai smuls cârja şi i-ai aruncat-o hăt cât colo. Din întâmplare i-ai atins şi vârful
pălăriei. Iată atunci bătrânul s-a înfuriat rău… S-a
aruncat asupra ta ca un turbat. Ai vrut să te aperi,
dar te-ai împiedicat şi ai căzut… Cine e bătrânul,
tată? Îl cunoşti?
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Călin în sfârşit îl observă pe cel de stătea
gârbovit nu departe. Îl văzu fără de pălărie şi… îl
recunoscu. Era el, omul de pe pod. Nu mai avea nicio
îndoială. Doar că acum îmbătrânise rău de tot.
Se apropie de bătrân şi îl întrebă: Ce ţi-a
făcut acest copilaş, omule, de ai vrut să-l loveşti?
– Eu? Am vrut să-l lovesc? Ţi-o fi părut…
– Ba nu mi s-a părut.
– Da! strigă celălalt deodată. Am vrut să-l
lovesc! Ca să nu mai traverseze niciodată la verde…
– La verde? se miră Călin. Păi, eşti nebun, omule! Apoi nu mai zise nimic. Îl văzu pe bătrân atât
de nenorocit încât i se făcu milă. Ridică pălăria şi
toiagul şi i le întinse:
– Ia-le şi hai să te ajut.
– Tu? făcu ochii cât cepele moşul. Să mă
ajuţi? Crezi că nu mi-am amintit? urlă el deodată.
Ani la rând am presimţit că nenorocirea îmi va veni
de la tine şi de la plozii tăi! Şi iată că presimţirile
mele s-au adeverit. Atâta timp nu am ştiut că eşti
cel de pe pod… Acuma ştiu… M-ai nenorocit…
– Dar ce ţi-am făcut, omule? Zău, nu pricep?
– Ce mi-ai făcut? Mai întrebi? Priveşte! Nu
mai am nimic. Mi-aţi luat totul…
– Vino-ţi în fire, omule! Nu ţi-am luat niciun
capăt de aţă.
– Ba mi-ai luat. Ceea ce am avut eu, tu şi
ţâncii tăi nici în vis n-aţi visat.
Crima cea mare a voastră e că mi-ai dat jos
pălăria. Odată cu pălăria au dispărut şi celelalte.
Te-ai răzbunat… Pentru atunci, pe pod. Eşti mulţumit?
– Nu ştiu dacă sunt mulţumit, sunt însă convins că aiureşti. Te văd bătrân, nenorocit şi vreau
să te ajut.
– Doamne! Doamne! urlă bătrânul. Uită-te la
el! E total imbecil! Ţine una şi bună: să te ajut, să te
ajut… Nu am nevoie de ajutorul vostru! Chiar nu înţelegi? Cei de-alde mine nu se dau bătuţi atât de
uşor! Noi vom fi întotdeauna! Pretutindeni! Cu voia
sau fără de voia celor de-alde tine… Alta e problema mea, o lăsă un pic mai moale, la un moment dat,
moşul… Ascultă… Vrei să-ţi povestesc?
– Ce să-mi povesteşti, omule? Lasă-mă în
pace. Mă grăbesc… Mă aşteaptă copilul.
– Doar câteva vorbe, îl imploră fostul vecin
pe Călin. Te rog! Fii om! Ascultă-mă…
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– Bine, zi…
– Ştii, începu bătrânul privind speriat prin
părţi, atunci… pe pod… Mi-am strecurat şi eu un bucheţel în buzunar… Din acea clipă nu am mai avut
linişte. Nici zi, nici noapte. Visul… Visul mă omoară.
Nicidecum nu pot să scap de blestematul de vis.
Spune-mi, poate cunoşti vreun remediu?
– Hai, tată, hai acasă, îl tot trăgea, între
timp, Gheorghiţă pe Călin de mânecă. Avem o mare
surpriză.
– Ce surpriză, Gheorghiţă? Despre ce vorbeşti? Aşteaptă… Bine. Hai…
– Nu ştiu, moşule, se adresă Călin fostului
său vecin. Zău, ţi-aş fi spus, dar nu ştiu, nu pot…
– Nu poţi, îi strigă bătrânul din urmă, nu
ştii!? Ba le ştiţi voi pe toate! Să fiţi blestemaţi! Cu
toţii! Voi pleca de aici, dar ţine minte – mă voi întoarce! Mă voi întoarce şi mă voi răzbuna!
Deodată Călin se opri. În faţa ochilor îi veni
imaginea unui băiat bondoc cu obrajii vişinii… Era
văru-său mai mare Toader. Toader se enerva foarte uşor. Ţipa, bătea din picioruşe şi, mereu promitea tuturor că se va răzbuna. Copiii îl porecliseră
Rotofei Ivanâci, după numele unui motănaş din
poveste. În copilărie – părinţii lui, împreună cu el, au
plecat departe. De atunci Călin nu a mai auzit nimic
despre ei. Acum şi-a amintit că atunci, pe pod, omul
scund i s-a părut cunoscut.
– El e. Vărul meu Toader… Doamne, ce se întâmplă cu lumea asta?
Călin întoarse repede capul. Vroia să-i zică
moşului că sunt veri. Vroia să-l îmbrăţişeze şi să-i
amintească de copilărie. Dar, pe locul unde o clipă în
urmă fusese bătrânul, acum nu mai era nimeni.
– Tată, hai! Iar te-ai oprit…
– Aşteaptă, Gheorghiţă, aşteaptă…
– Tată, dar acasă avem o mare surpriză.
– Îmi vei spune pe urmă, Prâsleo. Acum să
trecem mai întâi pe la biserică.
– Ce biserică, tată? Nu înţelegi…
– Ba înţeleg… Am de vorbit cu părintele Ion.
În mica bisericuţă, în afară de un bătrânel
în sutană, nu mai era nimeni.
– Părinte, se apropie Călin de preot. Am venit… adică aş vrea să-ţi povestesc ceva. Un vis. Poate dumneata îmi vei putea tălmăci semnificaţia lui.

An V, luna febr.
nr. 2 (54), 2016

– Fiule, i-a răspuns părintele Ion. Sunt doar
un simplu slujitor al bisericii. Nu ştiu dacă mă
pricep în vise. Dar, povesteşte…
Călin i-a povestit. Începând cu întâmplarea
de pe pod. I-a spus şi despre buchetul de vise.
– Toată viaţa am visat un vis frumos, părinte. Niciodată nu am avut bogăţii şi nici nu am
râvnit la ele. Cea mai mare bogăţie pentru mine au
fost întotdeauna copiii. Dar, a continuat Călin, în vis
se făcea că intru într-o casă dărăpănată pe dinafară, înăuntru casei însă, găseam bogăţii nemaivăzute, nemaipomenite. Şi toate bogăţiile din vis
erau parcă, ale mele, părinte. Mi se spunea în vis că
acea casă îmi era lăsată, prin moştenire, de către
străbunii mei. Ce-o fi însemnând asta?
– E uluitoare povestea ta, fiule, i-a răspuns
într-un târziu părintele. Un singur lucru aş putea
să-ţi spun. Nicio bogăţie, nicio frumuseţe din cele
create aici pe Pământ, de mâna omului, nu are atâta
preţ în comparaţie cu frumuseţea şi bogăţia sufletului omenesc. Tot ce e frumos, e har Dumnezeiesc,
fiule, şi vine din sufletul omului. Sufletul e darul
divin ce îl primeşte orişice om de la Dumnezeu, atunci când se naşte. Puţini sunt cei ce părăsesc această lume cu sufletul la fel de curat ca la început.
Omul, fiule, e ca o casă. Sufletul e interiorul acestei case. Depinde de fiecare dintre noi cum păstrăm curăţenia lăcaşului nostru sfânt… În lume sunt
atâtea case părăsite, pângărite. Atâţia oameni fără
de suflet. Cu sufletele vândute diavolului. Oameni,
ce-şi amintesc de sufletele lor doar când le bate
ceasul de pe urmă…
Călin şi Prâslea au ieşit din biserică atunci
când era deja întuneric. Înfloriseră merii şi parfumul florilor îi îmbăta cu mireasma. Călin se simţea
liniştit, cu sufletul împăcat.
– Hai, povesteşte, Prâsleo, îl îndemnă el pe
băiat. Ce surpriză?
– Dar, dacă m-am răzgândit? făcu pe şmecherul Prâslea.
– Nu mă necăji…
– Tată, sări în sus copilul de bucurie, au venit!
– Cine a venit, copile? i se aprinse lui Călin
inima.
– Băieţii au venit, tată! Azi dimineaţă!
– Care băieţi, Gheorghiţă, nu se dumerea
Călin.
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– Cum care? Ai uitat? Fraţii mei, tată! Bădiţa Ştefan, bădiţa Radu, badea Mircea, badea
Vasile, bădiţa Ion şi badea Mihai, tată!
În noaptea aceea, băieţii au stat de vorbă
cu părinţii lor până aproape de zori. La măsuţa din
umbra bătrânului stejar.
– V-a fost greu printre străini? i-a întrebat
Călin pe feciorii mai mari.
– Greu, tată. Foarte greu. Dar întotdeauna,
când credeam că nu mai există ieşire, apărea un bătrânel cu faţa cuminte şi ne întindea o mână de ajutor… Acum suntem pe picioarele noastre, acolo,
departe. Am reuşit. Ne-am făurit o viaţă frumoasă.
– Atunci, aţi venit doar aşa, în vizită? Întrebă Călin cu tristeţe în glas.
– Nu, tată, i-a răspuns Ştefan, băiatul mai
mare. Am auzit despre Prâslea şi am hotărât să ne
întoarcem acasă. Pentru totdeauna. Ne-am dat seama că aici am lăsat ceva fără de care, oriunde în
altă parte, niciodată nu ne vom putea simţi pe deplin fericiţi.
– Şi ce aţi uitat voi acasă, băieţi?
– Rădăcinile, tată! Rădăcinile!
de Emilia Plugaru

FABULE SCURTE
CÂINELE ȘI MĂGARUL
Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare,
Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare.
După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte
Un măgar, şi-l opreşte:
„Unde te duci? îi zise,
Ce rău ţi s-a-ntâmplat? Şii, parcă te-a plouat,
Aşa stai de mâhnit.”
– „Dar, sunt nemulţumit.
La împăratul Leu în slujbă m-am aflat:
Însă purtarea lui,
De e slobod s-o spui,
M-a silit în sfârşit să fug, să-l părăsesc,
Acum cat alt stăpân; bun unde să-l găsesc?”
– „Numai de-atât te plângi? măgarul întrebă;
Stăpânul l-ai găsit, îl vezi, de faţă stă.
Vino numaidecât la mine să te bagi:
Eu îţi făgăduiesc
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Nu rău să te hrănesc;
Nimic n-o să lucrezi, nici grijă n-o să tragi.”
„Ascultă-mă să-ţi spui: e rău a fi supus
La oricare tiran; dar slugă la măgar
E mai umilitor, şi încă mai amar.”
ȘARLATANUL ȘI BOLNAVUL
La un neguţător mare
Cărui vederea-i slăbise
Fără nici o invitare
Un doctor vestit venise.
Când zic vestit, se-nţelege că nimeni nu-l cunoştea,
Însă avea atestate
Numai în aur legate,
Diplome ce-n academii luase, cum el zicea,
Prin ţări care niciodată
Nu au figurat pe hartă,
Dar care cu bună seamă el nici le-ar fi părăsit,
De-ar fi mai avut acolo vreun bolnav de lecuit.
Bunul pătimaş îl crede,
Doctorul vreme nu pierde,
Ci-l unge c-o alifie, apoi la ochi l-a legat,
Apoi după ce îi spune din partea lui Ipocrat
Că are să şază astfel o săptămână deplin
Întinde mâna… pe masă era un frumos rubin,
Inel de formă antică, vechi suvenir părintesc;
Doctorul îl ia, se duce, şi ca să vă povestesc
Mai pe scurt, el vine iară a doua ş-a treia zi,
Şi nencetat, totdeauna, la orice vizită nouă
Luă câte unul-două
Din lucrurile mai scumpe câte în casă găsi.
Când se-mplini săptămâna, pe bolnav îl dezlegă:
„Uite-te, cum ţi se pare, şi cum vezi?” îl întrebă.
„Cum văz? răspunse bolnavul, împrejurul său privind
Şi din averile sale nimica nemaivăzând.
Cum văz? nu ştiu, frate, atât numai pot să zic
Că din ce vedeam odată acum nu mai văz nimic.”
Cunosc patrioţi politici, care-aşa exploatez
Simplitatea populară, şi ei singuri profitez.
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Binele acest mare?”
Îl întrebă.
– „În toate,
Mai ales în dreptate:
Abuzul, tâlhăria avem să le stârpim,
Şi legea criminală s-o îmbunătăţim;
Căci pe vinovaţi tigrul întâi îi judeca
Ş-apoi îl sugruma.”
– „Dar voi ce-o să le faceţi?”
– „Noi o să-i sugrumăm
Ş-apoi o să-i judecăm.”
Cutare sau cutare,
Care se cred în stare
Lumea a guverna,
Dacă din întâmplare
Ar face o încercare,
Tot astfel ar urma.

LEUL DEGHIZAT
Leul s-a-mbrăcat odată
Într-o piele de măgar,
Să colinde ţara toată
Din hotar până-n hotar,
Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)
Cu noroadele-i blajine de supuşi rumegători.
Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng
Ca un biet măgar nătâng,
Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
Şi-ntr-o clipă îl înşfacă, grămădindu-l la mijloc.
– Staţi, mişeilor! Ajunge, – că vă rup în dinţi acuşi!
(Strigă leul, apărându-şi pielea cea adevărată.)
Astfel vă purtaţi voi oare cu iubiţii mei supuşi?…
Lupii, cunoscându-i glasul, îndărat s-au tras pe
dată,
Şi de frică se făcură mici, ca nişte căţeluşi.
– O, măria-ta! Iertare!
Zise cel mai diplomat, –
Semănai aşa de tare
C-un măgar adevărat!…

© Grigore Alexandrescu25

IEDUL ȘI LUPUL CÂNTAREȚ
Un ied care se rătacise de turmă a fost prins de
lup.
ledul i-a zis: Dacă tot trebuie să mă mănânci,
împlineşte-mi o ultimă dorinţă:
Cântă-mi din fluier, că vreau să joc un pic.
Fără să bănuiască nimic, lupul îi făcu pe plac.
Câinii de pază au auzit cântecul şi au venit în goană,
alungând lupul. Mai târziu, lupul cugetă:
„Aşa mi-a trebuit! Nu se cuvenea ca eu, vânător de
fel, să fac pe cântăreţul.”

Sursa imagine: lib.rus.ec
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URSUL ȘI VULPEA
„Ce bine au să meargă trebile în pădure
Pe împăratul tigru când îl vom răsturna
Şi noi vom guverna,
Zicea unei vulpi ursul, c-oricine o să jure
Că nu s-a pomenit
Un timp mai fericit.”
– „Şi-n ce o să stea oare

Grigore Alexandrescu (n. 22 februarie 1810, Târgoviște - d. 25 noiembrie 1885, București) a fost un poet și fabulist român. A debutat
cu poezii publicate în Curierul Românesc condus de Ion Heliade Rădulescu. Poezia sa a fost influențată de ideile care au pregătit Revoluția
din 1848. Poet liric, scrie mai întâi meditații romantice, sub influența
lui Lamartine. Tonul este extraordinar de fantastic și umoristic. Cea
mai reușită este Umbra lui Mircea. La Cozia (făcuse o călătorie în Oltenia, cu prietenul Ion Ghica). E ultimul fabulist autentic din literatura
română, lăsându-ne vreo 40 de fabule, în care adevărul e mascat, din
cauza cenzurii autorităților (Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului, Vulpea liberală, ș.a.). Lui Alexandrescu îi revine meritul
de a fi consacrat în literatura română ca specii literare autonome
epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron.
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Sumar luna februarie, nr.2 (54), 2016
Citatele lunii /p. 2
Pictori celebri – Ion Hultoană/ p.3
selecţie şi prezentare: Viorela Codreanu Tiron
Scriitori de ieri... – Cristopher (Kit) Marlowe/p. 11
autor: Codreanu Mihai Gregor/
Scriitori de azi – Ioan Liviu Stoiciu/p. 15
autor: Nichita Danilov /
Călătorie prin bibliotecile lumii
Locul unde se nasc legendele /p. 21
autor: Mara Prună
Cele mai vechi biblioteci din lume /p. 23
selecţie şi prezentare:
Dorina Litră şi Viorela Codreanu Tiron
Incursiune în poezia română contemporană /p. 27
Alina Marieta Ion, Brăila /p. 27

Liliana Trif /p. 35

Maria Filipoiu, Bucureşti /p. 27

Ioan Grigoraş /p. 36

Adrian Păpăruz /p. 28

Elena Mititelu, Vaslui /p. 37

Dan Petruţ Cămui /p. 28

Mihai Rujoiu, Câmpina /p. 38

Camelia Ardelean, Deva /p. 29

Florin T. Roman, Arad /p. 39

Mihaela Gudana, Tecuci /p. 29

Lilioara Macovei, Bucureşti /p. 41

Cristian Lisandru, Bucureşti /p. 30

Dorina Stoica, Bârlad /p. 41

Anica Andrei Fraschini, Franţa /p. 31

Boris Marian, Bucureşti /p. 42

Mihail Janto, Germania /p. 32

Aurel Chiorean, Cluj-Napoca /p. 43

Ana Leah, Republica Moldova /p. 33

Maria-Ileana Tănase, /p. 44

Pop Stelu..., Cluj /p.34

Veronica Pavel Lerner, Canada /p. 45

Ovidiu Oana-Pârâu, Bucureşti /p. 34

Ioan Friciu, Sibiu /p. 46

Proză scurtă /p. 47
Lilioara Macovei /p 47
Cristian Lisandru /p.48
Cesare Pavese – poezii – traducere: A. E. Baconsky /p. 50
Universalia - Contemporan cu decizia de a nu fi contemporan
autor: Ion Mânzatu /p. 51
Pagini de istorie: Educaţia în lumea greacă
autor: Horia Dumitru Oprea /p. 55
Eseu: A vedea pentru a prevedea /p. 59
Frica, problema omenirii de astăzi /p. 61
autor: Vavila Popovici, Carolina de Nord /p. 59
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Roman Foileton: Setea zeilor de Anatole France [continuare din nr. 1 (53)/2016] /p. 65
traducere şi note: Lucia Patachi
R e m e m b e r:
Constantin Brâncuşi - 140 de ani de la naştere /p. 69
Influenţa lui Constantin Brâncuşi în spaţiul European/ p. 73
autor: Adrian Vladimir Costea
selecţie şi prezentare, Luisa Adela Toma
Pagină de cronică /p. 75
O altă ipostază poetică Ochiul curat a dnei Dorina Stoica
autor: Simion Bogdănescu /p. 75
O privire aupra dramaturgiei lui Eugenio Barba /p. 77
autor: Diana Cozma

Vrăjitoarea familiei şi alte legende ale oraşelor de azi /p. 79
de Constantin Eretescu/
cronică de Wilkins Micawber
Cronica de artă: 10 artişti, o singură artă /p. 85
Cronică de Marian Nencescu
Selecţie şi prezentare,
George Gh. Ionescu şi Ecaterina Mihai
Pagina celor mari... pentru cei mici /p. 91
Vânzătorul de vise /p. 91
autor: Emilia Plugaru
Fabule scurte /p. 103
autor: Grigore Alexandrescu
Sumar /p. 105
Picturile, grafica şi fotografiile din acest număr aparţin:
Ion Hultoană
Mihai Cătrună
Luisa Adela Toma-Codreanu
Sebastian Constantinescu
Ecaterina Mihai
Alixandrina Stroe
Ioan Traian Mârza
Jeff Roland

Ecaterina Scoruş Hila
Rafael Sanzio
Constantin Brâncuşi
Stan Grigore
Elixenia-Dorina Novac
Florin-Liviu Cioacă
Gustave Doré
Fotografii de Alex Ştirbu

Vă aşteptăm pe site-ul nostru: www.nomenartis.ro
Copertele realizate de pictorul, graficianul şi designer-ul Mihai Cătrună
după lucrările pictoriţei Luisa Adela Toma-Codreanu
Vă dorim lectură plăcută şi vă reîntâlnim pe 10 martie 2016!

Revistă de cultură generală… creaţie, artă, spiritualitate…

Page 106

Dragi şi stimaţi colaboratori,
Cu dosebită consideraţie vă rugăm să respectaţi exigenţele Revistei în legătură
cu trimiterea materialelor domniilor voastre către redacţia revistei „NOMEN ARTIS“:
I. Pentru a fi publicat în revista „Nomen Artis – Dincolo de tăcere“,
materialul va fi cules şi corectat de către autor (în word şi semnat, pe fiecare pagină), apoi va fi trimis la redacţie în formă electronică pe adr.:
nomenartis@gmail.com
II. ATENŢIE!!!- Textul va fi verificat stilistic şi gramatical de autor care poartă, în exclusivitate, şi răspunderea integrală pentru materiale publicate.
1.Textul literar va fi scris numai în microsoft word, cu font Times New
Roman – 12, cu folosirea diacriticelor OBLIGATORIU, în caz contrar textul va fi
RESPINS!!!
Se va adaăga şi foto profil a autorului !
a. Nu se admit niciun fel de artificii ornamentale sau aranjări cu efecte
sau semne speciale de text!
2. Noii colaboratori vor trimite, obligatoriu, un CV de aprox. ¼ de pag. însoţit
de o fotografie (format JPG, cu rezoluţie de minim 220 pixeli.) de preferinţă ataşată la
e-mail, precum şi o adresă poştală, şi un nr. de telefon. Datele biografice vor cuprinde
data şi locul naşterii, domiciliul, studii şi, mai ales, activitatea literară desfăşurată
(datele dvs.vor rămâne strict în baza de date a redacţiei).
PS. Vă rugăm să NU trimiteţi CV-uri mai lungi de 1 pagina, format A 5 !!!!
3. Materialele nu se vor pagina şi nu vor fi aşezate pe coloane, aceste
operaţii aparţinând designer-ului revistei, care va prelucra toate materialulele !
ATENŢIONARE!
1. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor!
2. Materialele care nu sunt trimise conform regulamentului nu se
returnează şi nici nu vor prima pentru publicare!
3. Textele care nu corespund cerinţelor vor fi din start respinse !
©Pentru Ediţia tipărită, în format A 4 (color) se va face solicitare prin email la Editura AmandaEdit, Bucureşti - E-mail:nixi58@gmail.com – prin care se
vor specifica toate datele de contact ! – şi una către redacţia revistei!!!!

Orice altă tipografie sau editură care va prelua materialul fără acordul Editurii
AmandaEdit sau al directorului revistei
vor intra sub jurisdicţia legii !

