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Garabet Salgian, 'aşterea Domnului

Cu ocazia Sf. Sărbători a aşterii Domnului şi a oului An 2015
Institutul şi Capela Sf. Apostoli Petru şi Pavel urează celor
din Consiliul şi Comitetul Bisericii, tuturor membrilor,
participanţilor la slujbe şi la celelalte activităţi spirituale şi culturale,
suporterilor, întregii comunităţi româneşti şi tuturor cititorilor noi
realizări în viaţa de zi cu zi, sănătate, bucurie
şi binecuvântarea lui Dumnezeu
înmulţită în oul An 2015 şi în anii care vin.

TEOLOGIE
PR. PROF. UNIV. DR. THEODOR DAMIAN

Apofazele aşterii Domnului
Apofaza implică inefabilul, neputinţa de a descrie în cuvinte,
concepte umane, o anumită realitate. Orice realitate, de fapt, inclusiv cea
fizică, are o dimensiune apofatică. În cadrul realităţii fizice, orice lucru are
aspectul văzut şi cel nevăzut, forma şi esenţa, trup şi suflet pentru a ne
exprima metaforic. Aşadar dimensiunea interioară nu poate fi prinsă în
cuvinte, e apofatică.
Cu atât mai mult însă vorbim de apofază când ne referim la realităţi
metafizice, transcendente, cum , de pildă, Dumnezeu. Deşi putem, datorită
revelaţiei divine şi logicii umane, spune că Dumnezeu este bun, drept,
milostiv, adevăr suprem, ş.a.m.d. totuşi prin această descriere catafatică,
prin aceste calificative nu am spus prea mult despre Dumnezeu; de aceea se
recurge la descrierea Sa în cuvinte care implică şi indică negaţia:
Dumnezeu este infinit, necuprins, indescriptibil, nemuritor, etc.
Naşterea Domnului este şi ea un eveniment care poate fi descris în
cuvinte (catafatic) şi care totodată nu poate fi descris în cuvinte, apofatic.
În această meditaţie ne interesează dimensiunile apofatice ale
marelui eveniment al întrupării Fiului lui Dumnezeu, Logosul divin, în
istoria omenirii.
Iată câteva din aceste apofaze:
1. Că Dumnezeu “atât de mult a iubit lumea încât pe unicul Său Fiu
l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,
16) şi, că iubirea lui Dumnezeu pentru om este motivul întrupării, ştim din
revelaţia nou-testamentară. Dar de ce a iubit sau iubeşte Dumnezeu pe om
atât de mult, nu ştim; orice am spune este insuficient. Nici mintea nu poate
pricepe, ca atare nu poate oferi un răspuns satisfăcător şi cuprinzator, deci
nici cuvintele nu pot exprima taina.
Deja în Vechiul Testament psalmistul se mira de marea şi deosebita
atenţie pe care Dumnezeu o dă omului: “ce este omul că-ţi aminteşti de el,
sau fiul omului că-l cercetezi?” (Ps. 8, 4).
După o frumoasă expresie din cântările liturgice, “a pricepe (spune)
mintea nu poate”.
2. Că Logosul divin s-a întrupat în istorie ştim şi acceptăm prin
credinţă. Dar cum Cuvântul divin se face trup omenesc, nu ştim, “a spune
mintea nu poate”, deşi ştim că “ceea ce este cu neputinţă la oameni este cu
putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 27).
3. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos din Sf. Fecioară Maria e un
fapt istoric, prezis de profetul Isaia: “Iată Fecioara va lua în pântece şi va
7

naşte fiu şi va chema numele lui Emanuel” (7, 14); faptul Naşterii logic
este inexplicabil, dar e acceptat prin credinţă.
Cum însă se petrece acest lucru, “a pricepe mintea nu poate”, şi
atunci răspunsul, incomplet, este legat de atotputernicia lui Dumnezeu.
4. De ce Împăratul cerurilor s-a născut într-un grajd de animale,
negăsindu-se loc în altă parte şi de ce Fecioara Maria a trebuit să nască
chiar în timpul recensământului şi nu înainte, sau după, pentru ca Naşterea
să nu se petreacă în asemenea condiţii, “a pricepe mintea nu poate”.
5. Cum au citit magii în stelele/steaua de pe cer că undeva departe se
naşte un împărat altfel decât toţi împăraţii, ca să pornească la un drum lung,
nu ştiau ei cât de lung va fi şi unde va fi capătul, aducând daruri
împărăteşti, “a pricepe mintea nu poate”.
6. Cum de nu a rânduit Dumnezeu un alt mod ca pruncul Iisus să nu
fie găsit de Irod fără sacrificarea miilor de prunci ucişi de el, “a pricepe
mintea nu poate”.
Bineînţeles ca apofazele Naşterii se continuă în toate etapele vieţii
Mântuitorului Hristos născut “pentru noi şi pentru a noastră mîntuire”, cum
spunem în Simbolul credinţei.
Stăm cu logica înfrântă şi fără de cuvânt înaintea marii minuni a
Naşterii Domnului, şi acolo unde raţiunea nu-şi găseşte locul şi nu
pătrunde, intră doxologia şi închinarea.
Smeriţi şi încărcaţi cu daruri ca magii, uimiţi ca păstorii şi slăvitori
ca îngerii, aşa mergem şi noi să-L întâmpinăm pe Cel ce a venit în lume,
cum frumos spune colinda, “să se nască şi să crească, să ne mântuiască.”

Cerul şi Pământul
Cerul şi pământul, în cântări răsună
Îngeri şi oameni cântă împreună.
Hristos se naşte, Domnul coboară
Îngerii cântă, Magii Îl adoră
Păstorii-aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Din cer Cuvântul în trup se arată
'oaptea din lume zi se face iară
Hristos se naşte, Domnul coboară
Îngerii cântă, Magii Îl adoră
Păstorii-aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Din răsărit vin, Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă, aur şi tămâie
Hristos se naşte, Domnul coboară
Îngerii cântă, Magii Îl adoră
Păstorii-aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Hristos se naşte, veniţi la închinare
Cu vesel suflet, cu veselă cântare
Hristos se naşte, Domnul coboară
Îngerii cântă, Magii Îl adoră
Păstorii-aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.
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STUDII
DRD. RĂZVAN EMANUEL FIBIŞAN

Euharistia, ca actualizare şi manifestare plenară a Bisericii
şi ca epifanie a Împărăţiei eshatologice
Despre Sfânta Euharistie s-a scris foarte mult şi, pe drept cuvânt,
întrucât, prin ea, ni se dă viaţa veşnică, după cum spune Hristos: “Adevărat,
adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea
Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea
Sângele Meu are viaţă veşnică” (Ioan 6, 53-54). De asemenea, Euharistia a
constituit fundamentul din care au izvorât cele mai profunde şi complexe
cugetări creştine, întrucât ea, pe lângă faptul că este o anamneză
permanentă a morţii şi învierii lui Hristos, este şi un mijloc de unire a
creştinilor cu Hristos, real prezent în ea. Această prezenţă reală a lui
Hristos Cel mort şi înviat, a făcut ca Euharistia, pe lângă faptul că
realizează comuniunea omului cu Dumnezeu, dar şi comuniunea între
oameni, după modelul comuniunii treimice, să fie atât manifestarea deplină
a Bisericii ce se actualizează permanent, cât şi experienţa anticipată a
acestei comuniuni în Împărăţia ce va veni, când “Dumnezeu va fi totul în
toate” (I Corinteni 15, 28).

Manifestarea şi actualizarea plenară a Bisericii prin Euharistie
Euharistia1 “este însăşi Taina care transformă o obşte umană în
<<Biserica lui Dumnezeu>>“, fiind “criteriul suprem şi baza structurii
bisericeşti”2. Plecând de la cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, după
care “Biserica este icoană a lui Dumnezeu, ca una ce înfăptuieşte aceeaşi
unire ca Dumnezeu între credincioşi, chiar dacă cei unificaţi în ea prin
credinţă sunt deosebiţi după însuşirile lor şi sunt din diferite locuri şi de
diferite feluri”3, Părintele John Meyendorff afirmă că “Biserica a fost locul
primordial unde Dumnezeu şi omul s-au întâlnit în Euharistie, iar
Euharistia a devenit criteriul structurii ecleziale”4.
Din faptul că de la Cincizecime, comunitatea creştină s-a constituit
în jurul Euharistiei (Faptele Apostolilor 2, 42), se poate observa că
identitatea Bisericii este de natură euharistică. Biserica, având ca
paradigmă comuniunea Sfintei Treimi, este chemată sau, mai bine spus, are
misiunea de a reproduce în viaţa ei, prin Sfintele Taine, comuniunea
treimică şi unitară a lui Dumnezeu5. Fără structura euharistică, Biserica ar
abandona vocaţia ei de la început, lipsindu-se de izvorul existenţei, misiunii
şi unităţii ei divino-umane6. Biserica, prin natura liturghiei euharistice
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(aceea de revelare şi de mediere a comuniunii Sfintei Treimi), are misiunea
de a transmite modul divin trinitar în modul uman comunitar7.
Taina Bisericii este deplin realizată în Euharistie, întrucât, Biserica,
ca Trup al lui Hristos, este tocmai comuniunea omului cu Dumnezeu8. Prin
Euharistie/Liturghie, Biserica realizează “comuniunea sfinţilor”, pentru că
Euharistia/Liturghia este “vehiculul suprem pentru transmiterea vieţii
divine manifestate în Iisus Hristos. Când Iisus, prin Învierea şi Înălţarea Sa,
a intrat în viaţa Lui trans-istorică, Liturghia a devenit extinderea umanităţii
Sale în timp”9. Dacă după Înălţare, Trupul slăvit al Domnului, trup ţesut din
trupul nostru, se găseşte prezent în sânul Treimii, după Cincizecime, “acest
Trup slăvit care este deja noul cer şi noul pământ, coboară la noi în tainele
Bisericii, în Biserica-taină”10.
Părinţii Bisericii, adeseori, vorbeau despre faptul că Euharistia nu
este un “tip” şi nici un simbol; ea este momentul şi locul în care omenitatea
îndumnezeită a lui Hristos se oferă omenităţii noastre. Aşadar, ea nu doar
reprezintă viaţa lui Hristos, ci este Hristos Însuşi11. Sfântul Nicolae
Cabasila evidenţiază acest adevăr, spunând că “atunci când S-a întrupat,
Mântuitorul n-a îmbrăcat numai trup omenesc, ci a luat întreaga fire
omenească, cu suflet, cu înţelegere şi cu voinţă, pentru ca El să se poată uni
cu întreaga noastră fiinţă, să ne smulgă din lume cu întreg eul nostru şi să
ne unească cu El, dându-ni-Se nouă, tuturor, cu fiinţa Sa întreagă”. Astfel,
“atât de strâns S-a unit cu firea noastră, încât dându-ne înapoi ceea ce a
primit de la noi, Domnul ni Se dă El Însuşi; pentru că, împărtăşindu-ne cu
Trupul şi Sângele Său, noi primim pe Însuşi Dumnezeu în sufletele
noastre…”12.
Liturghia euharistică, întrucât uneşte pe oameni cu Dumnezeu, este
celebrarea Liturghiei cereşti veşnice într-o formă văzută, sub chipurile
materiale ale lumii13. Biserica, prin Liturghie transfigurează hrana
omenească limitată în hrană dumnezeiască, nelimitată. Biserica ia materie
stricăcioasă şi o transformă în realitate nestricăcioasă; ia o parte din lume şi
o transformă în întregul Hristos. Întrucât Hristos - întrupat, înviat şi înălţat
de-a dreapta Tatălui, Care iarăşi va veni, cu slavă, să judece vii şi morţii este prezent în Euharistie, aceasta este taina noului Legământ între Sfânta
Treime şi neamul omenesc şi, prin ea, se realizează şi se manifestă
Biserica, cea mai mare taină a Împărăţiei lui Dumnezeu14.
Biserica, prin Euharistie15, îi adună în comuniunea cu Dumnezeu pe
toţi oamenii împrăştiaţi, realizând o adevărată împărăţie. Prin reprezentarea
pe Sfântul Disc a celor două lumi, cerească şi pământească care devin una
prin pogorârea Duhului Sfânt, Euharistia reproduce chipul eshatologic al
Bisericii, icoana a ceea ce Biserica văzută, istorică urmează să devină prin
prefacerea euharistică. Aceasta relevă faptul că misiunea Liturghiei este
asemănătoare cu aceea a Bisericii, întrucât, ambele au misiunea de a
transforma totul în euharistie16, adică de a face firea omenească capabilă de
Împărtăşirea cu Hristos17. În acest sens, Sfântul Nicolae Cabasila spune că
10

Biserica este întruchipată în Euharistie, întrucât Euharistia este atât Trupul
şi Sângele Domnului, cât şi hrana şi băutura cea adevărată a Bisericii, iar
prin împărtăşire, nu Biserica le preface pe ele în trup omenesc, ci Biserica
se preface în Trupul lui Hristos (Coloseni 1, 24; Romani 12, 5; I Corinteni
10, 17)18. Aşadar, Biserica, ca pleromă a lui Hristos (Efeseni 1, 23), este
prezentă în inima lumii şi a Euharistiei; este Împărăţia care răsare, în taină,
în viaţa creaţiei, este eshaton care odihneşte mistic în inima istoriei19.
Înrădăcinată în Israel şi ridicată prin Euharistia Fiului la rangul de
Mireasă după trup a lui Hristos, Biserica este opera Dumnezeului Treimic,
ce desăvârşeşte şi încheie creaţia20. În acest sens, Tainele Bisericii au
menirea de a descoperi adevărata natură a creaţiei sau însăşi taina creaţiei,
întrucât ea (lumea) a fost creată şi oferită omului pentru a preface viaţa
făpturii în viaţă părtaşă dumnezeirii, aceasta pentru că dintru început
întreaga creaţie a fost “predestinată” la împlinirea iconomiei
dumnezeieşti21. Astfel, dacă apa poate deveni “baia naşterii din nou”, dacă
prin untdelemn se dăruieşte ungerea Sfântului Duh sau dacă pâinea şi vinul
se transformă, prin puterea Duhului Sfânt, în Trupul şi Sângele Fiului lui
Dumnezeu, înseamnă că întreg cosmosul este o Liturghie, căci cosmosul,
prin finalitatea sa, vesteşte Împărăţia ce va să vină şi mediază unirea
făpturii umane cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Biserica este atât
cosmosul împlinit, iar cosmosul este Biserică în împlinire, cât şi că Biserica
este împlinirea vocaţiei eshatologice a cosmosului22. De aici reiese că
Biserica este atât taină cosmică, fiindcă în lumea aceasta ne descoperă
adevărata lume a lui Dumnezeu, lumea cea dintru început, cât şi taină
eshatologică, pentru că lumea cea dintru început, pe care ea o descoperă,
este deja salvată de Hristos şi în care este deja prezentă Împărăţia lui
Dumnezeu care va veni23.
Prin faptul că Biserica închină Euharistia, momentul central al
cultului, Sfintei Treimi, Euharistia devine manifestare plenară a Bisericii,
constituind locul central şi punctul de forţă al identităţii spirituale a
Bisericii24. Întrucât în Treime îşi are Biserica existenţa şi în Biserică se
revelează Treimea, Biserica este treimică în mod ontologic, fiind, după cum
spune Origen, plină de Treime.
Sfânta şi dumnezeiasca Euharistie este atât mijlocul, cât şi intrarea
sacramentală25 propriu-zisă în realitatea eternă a vieţii treimice, în care
Crucea şi Învierea lui Hristos sunt o permanenţă a iubirii răstignite26. De
fapt, Liturghia este actul prin excelenţă al Cuvântului, întrucât este actul de
dragoste şi de sacrificiu de sine; este modul de a ne însuşi mântuirea prin
intrarea în comuniune cu Hristos27. Liturghia Cuvântului se împlineşte în şi
prin Liturghia euharistică care transformă cuvântul dintr-un mesaj despre
Hristos într-o participare reală la viaţa Sa dumnezeiască28. Proclamarea
cuvântului primeşte întreaga sa putere şi semnificaţie teologică numai în
cadrul comunităţii euharistice29. Cuvântul este actualizat, astfel, în
comunitatea eclezială prin Euharistie, devenind Cuvânt al vieţii. Euharistia
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este înţeleasă liturgic numai în dimensiunile comuniunii membrilor
trupului, pentru că ea hrăneşte, edifică şi dă viaţă trupului eclezial30.

Euharistia, experienţă anticipată a Împărăţiei eshatologice
Dacă pentru Euharistie, adunarea în Biserică este începutul lucrării
ei sfinte, atunci sfârşitul şi împlinirea ei este intrarea Bisericii în Împărăţia
lui Dumnezeu. Încă din Biserica primară, creştinii se rugau:
“Adu-Ţi aminte, Doamne, de Biserica Ta, ca s-o izbăveşti de tot răul
şi s-o desăvârşeşti în dragostea Ta şi adună din cele patru vânturi această
Biserică sfinţită în împărăţia Ta, pe care ai pregătit-o”31.
Atât pentru creştinismul apostolic, cât şi pentru cel post-apostolic,
sensul triadic al vosglasului aramaic “maranatha” (Domnul vine!) cuprinde
întreaga credinţă biruitoare a creştinismului32. De fapt, pentru teologul
Alexandre Schmemann întreaga teologie creştină şi întreaga experienţă
creştină a vieţii este eshatologică. Eshatologia nu trebuie să fie ultimul şi
cel mai ciudat capitol al teologiei şi nici doar o hartă a evenimentelor
viitoare, ci ea este însăşi esenţa credinţei creştine. Prin ea, se trăieşte în
timp, ceea ce este dincolo timp, se trăieşte ceea ce încă nu a venit, dar care
noi ştim deja şi posedăm33.
Împărăţia cerurilor constituie atât începutul lucrării de propovăduire
a Mântuitorului (Marcu 1, 14-15), cât şi începutul Liturghiei, întrucât
aceasta începe cu binecuvântarea Împărăţiei Treimice: a Tatălui şi a Fiului
şi a Sfântului Duh. Împărăţia lui Dumnezeu nu este altceva decât conţinutul
vieţii creştine şi veşnice (Ioan 17, 3), pe care o aşteptau, dar şi o vesteau
proorocii Vechiului Testament. Spre ea, ca spre scopul şi împlinirea sa, a
fost îndreptată istoria sfântă a Testamentului Vechi34.
Propovăduirea Împărăţiei face Împărăţia prezentă într-un mod
proleptic: nu numai prin anticipare, ci şi ca o realitate transcendentă care
penetrează permanent în ordinea istorică pentru a realiza transfigurarea
ultimă a omului şi a creaţiei35. Aşadar, binecuvântarea Împărăţiei încă de la
începutul Liturghiei înseamnă proclamarea “unicului necesar”, adică
posibilitatea de a deveni, încă din lumea aceasta, părtaş Împărăţiei lui
Dumnezeu, unde Hristos este adevăratul Împărat şi Domn36.
Împărăţia viitoare, prezentă deja sacramental şi euharistic în
Liturghie, încă de la începutul ei, nu este împărăţia morţii, ci Împărăţia
iubirii veşnice a Persoanelor Treimice. Binecuvântarea Împărăţiei Tatălui şi
a Fiului şi a Sfântului Duh este realitatea ce transcende categoriile spaţiotemporale, afirmând prezenţa Treimii în timp, eon şi veşnicie, ca Lumină a
timpului şi ca veşnicie a Luminii. Cuvântul “acum” din binecuvântare
înseamnă pecetea prezentului şi a prezenţei, simbolul clipei, al succesiunii
clipelor şi al trecerii prin viaţă; cuvântul “pururea” este pecetea eonului, a
veacului de după moarte, atunci când nemişcarea axiologică a persoanei
este deopotrivă aşteptarea judecăţii şi îndreptare spre eshaton; iar “Acum şi
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pururea” arată prezenţa fragmentară a punctului în spaţiu şi a spaţiului
întreg în fiecare punct. Aceasta arată că Euharistia este taina prezenţei
întregului în parte şi a lui Dumnezeu în fiecare clipă a istoriei şi în fiecare
spaţiu. Cuvintele “în vecii vecilor” desemnează veşnicia finală, Împărăţia
în care Hristos va deveni totul în toate, veacurile cele fără hotar ale iubirii
treimice, în care lumea va intra, după transfigurarea şi învierea ei finală, la
Judecata universală37.
Plecând de la cuvintele Sfântului Irineu al Lyonului, care spune că
“unde este biserica, acolo este şi Duhul Sfânt şi plinătatea Harului”,
Schmemann afirmă următoarele: “dacă acolo unde este biserica este Duhul
Sfânt, atunci acolo unde este Duhul Sfânt este înnoirea făpturii, acolo este o
altă viaţă, un început veşnic, acolo este zarea vieţii celei de taină, a zilei
neînserate a Împărăţiei lui Dumnezeu”38.
Nu întâmplător Euharistia se săvârşeşte în zi de Duminică, care este,
după Sfântul Vasile cel Mare, “chipul veacului viitor”, căci “Ea (n.r.
Duminica) este una şi în acelaşi timp a opta şi simbolizează pe aceea cu
adevărat una şi a opta zi … este starea care se va arăta după acest timp, ziua
cea fără de sfârşit, care nu cunoaşte seară, nici a doua zi, acel veac
netrecător şi fără sfârşit”39.
Există în Euharistie o permanentă tensiune teologică şi o
complementaritate axiologică între veacul de acum şi cel ce va să vină.
Euharistia, deşi săvârşită într-un loc anume şi într-un timp delimitat, este
Liturghia cerească veşnică şi nelimitată a Împărăţiei eshatologice, ce
transfigurează succesiunea în simultaneitate, corupţia în nestricăciune,
istoria în eternitate, cosmosul în Biserică, limita în infinitate40. Nu
întâmplător, Euharistia este denumită a fi Taina Împărăţiei41, căci ea este
punctul de joncţiune a pământului cu cerul şi a clipei cu veşnicia.
Prefigurarea Împărăţiei eshatologice prin Euharistie este redată de
mai multe rugăciuni din cadrul Liturghiei. Astfel, în rugăciunea a doua
pentru credincioşi, preotul se roagă: “Dă-le lor să-Ţi slujească totdeauna cu
frică şi cu dragoste şi întru nevinovăţie şi fără osândă să se împărtăşească
cu Sfintele Taine şi să se învrednicească de cereasca Ta împărăţie”. De
asemenea, în rugăciunea de dinainte de Tatăl nostru, preotul se roagă:
“Învredniceşte-ne să ne împărtăşim cu cuget curat, cu cereştile şi
înfricoşătoarele Tale Taine ale acestei sfinte şi duhovniceşti mese, ... spre
moştenirea împărăţiei cerurilor...”. Iar după împărtăşirea preotului, acesta
spune: “Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea
neînserată a Împărăţiei Tale”.
Cuvintele Mântuitorului: “căci de câte ori veţi mânca această pâine
şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni” (I
Corinteni 11, 26) relevă perspectiva Împărăţiei eshatologice a Euharistiei.
Întreaga Liturghie este o taină a Împărăţiei eshatologice a lui Dumnezeu42,
având menirea de a descoperi această Împărăţie43. În acest cadru, Biserica
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este văzută ca prezenţa şi comunicarea acestei Împărăţii care va veni44.
Întrucât în Biserică se săvârşeşte Euharistia, Biserica este un loc sfânt
pentru că ea este locul de desfăşurare a venirii Împărăţiei lui Dumnezeu; ea
este semnul şi taina împărăţiei45.
Rugăciunea “dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat în
ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale” atestă clar dimensiunea eshatologică
a mesei euharistice. Întrucât finalitatea epiclezei şi a comuniunii euharistice
constă în invocarea Tatălui ceresc: “Şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu
îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Cel
ceresc, Tată, şi a zice: Tatăl nostru…”, Biserica anticipează, astfel, în
Euharistie, Împărăţia ce va să vie, ca împărăţie a Tatălui, şi, în El, a
Treimii46.
Din cele arătate, este limpede faptul că Euharistia nu preînchipuie
Împărăţia, ci o descoperă. Prin faptul că elementele cosmice devin Trupul
şi Sângele Domnului se arată că ele nu pier în moarte, ci transcend moartea,
devenind realitate eshatologică. Apocalipsa (21, 1) arată că vocaţia întregii
creaţii este aceea de a fi transfigurată în cer nou şi pământ nou, în creaţie
nouă, eshatologică. “Liturghia deschide orizontul Împărăţiei lui Dumnezeu
pentru întreaga omenire în mijlocul istoriei”47; ea este “viaţa vibrantă a
Bisericii, locul de conjuncţie a timpului cu eternitatea şi a spaţiului cu
Împărăţia”48. Împărăţia lui Dumnezeu nu este doar ceva promis, ci este
ceva din care putem gusta aici şi acum, fiind deja în mijlocul nostru49.
Lumea aceasta şi Împărăţia lui Dumnezeu care vine nu sunt într-o
succesiune cronologică, ci, deşi nevăzută lumii acesteia, Împărăţia se află
deja în mijlocul nostru50.

Concluzii
Întrucât Euharistia devine, prin invocarea Duhului Sfânt, focar de
convergenţă şi de prezenţă treimică în plenitudine51, Euharistia este atât
manifestarea deplină a Bisericii, cât şi pregustarea, încă de aici, a fericirii
Împărăţiei cerurilor52. Rugăciunea euharistică (de mulţumire) rostită de
preot în cadrul Liturghiei: “Tu din nefiinţă la fiinţă ne-ai adus pe noi şi,
căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat şi nu Te-ai depărtat, toate făcându-le, până
ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit împărăţia Ta ce va să fie...” relevă că
Euharistia este anticiparea şi epifania Împărăţiei lui Dumnezeu.
Din faptul că Euharistia dezvăluie sensul plenitudinii, al
autenticităţii, al catolicităţii calitative a Bisericii locale, pe care o face să
devină Biserică universală, reiese faptul că unitatea Bisericii, în
dimensiunea sa universală, este o unitate de comuniune, după chipul vieţii
treimice53, pe de o parte, iar, pe de altă parte, că Euharistia este actualizarea
şi manifestarea plenară a Bisericii.
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Somnul lui Iisus
Domneşte pacea pe pământ
Dormi, dormi, dormi copile sfânt,
Mii de Heruvimi şi de Serafimi
Te slăvesc în cor
Copil mântuitor
Păstorii vin încet cântând
Dormi, dormi, dormi copile blând
Mii de Heruvimi şi de Serafimi
Te slăvesc în cor
Copil mântuitor
Şi ruga lor se ’nalţă lin
Dormi, dormi, dormi copil divin,
Mii de Heruvimi şi de Serafimi
Te slăvesc în cor
Copil Mântuitor.
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ESEURI
DAN CORNELIU BRĂNEANU

Darul izvoarelor
S-a spus pe bună dreptate: “Apa este unul din instrumentele cu care
lucrează Dumnezeu”. Apa este mediatorul a tot ce înseamnă viață.
S-a demonstrat că apa are memorie și inteligență, dar și suflet așa
cum susține savantul japonez Masaru Emoto.
Se mai poate afirma că apa este “sângele” lumii.
Apa izvoarelor diferă de alte ape, diferă de apa ploilor, de exemplu,
căci conține săruri dar și baze sub formă liberă și fixată (dioxid de carbon).
O specificitate a ei este că ea curge mai repede noaptea decât ziua.
Ciclul lung dătător de viață al apei în care se încadrează izvoarele
începe în adâncul pământului de unde în drumul său ascendent se
maturizează, adică extrage minerale și oligoelemente din straturile
geologice străbătute.
Când îmbogățirea astfel a apei s-a terminat, abia atunci ea se poate
naște în mediul vieții terestre, adică poate ieși la suprafața pământului sub
formă de izvor. Traseul ascendent al apei este foarte sinuos, datorită texturii
straturilor geologice și oferă multe variante, situație în care inteligența apei
trebuie să aleagă unul singur. Nu întâmplător traseul ales este cel care
conduce ieșirea într-o pădure acolo unde domnește o lumină rece și difuză
și nu o lumină directă și deci nocivă a soarelui. Apa în mod natural și deci
optim are temperatura de +4°. Fără aceasă protecție a vegetației pădurii apa
și-ar pierde vitalitatea adică sănătatea pe care urmează să o cedeze terenului
pe care îl va străbate în aval.
Apa izvorâtă într-o pădure prezintă calitatea cea mai bună
influențând pozitiv mediul din aval cu consecințe directe asupra vieții pe
Terra. În acest sens s-a afirmat și s-a verificat că “moartea economiei unui
popor este întotdeauna precedată de moartea pădurilor acelui popor”.
Oamenii de mare spiritualitate au simțit importanța sacră și
complexă a izvoarelor și le-au iubit și venerat.
Astfel la noi, scriitorul Vasile Andru, în cartea Mistici din Carpați
(Ed. Nemira, 2013), îl prezintă pe Arsenie Praja Pustnicul (1911-1972) de
la Mănăstirea Râmeț care iubea izvoarele, medita lângă ele și dormea vara
lângă ele. Tot el spunea că “izvorul este o minune permanentă a lui
Dumnezeu”, și “dacă bei apă cu credință, te vindeci de orice boală”. În anul
1946, fiind mutat la Poșaga, a fondat, lângă un izvor făcător de minuni,
mănăstirea cu același nume, împreună cu un alt părinte. Spre finalul vieții,
Arsenie Praja ajungând la Mănăstirea Crasna (de Prahova) s-a întâlnit din
nou cu un izvor care se află sub sfânta masă de altar.
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Importanța izvoarelor în istoria omenirii rezultă și din Biblie unde
sunt prezentate mai mult ca fântâni care colectau apa izvorului. Dintre
numeroasele exemple de fântâni atât din Vechiul cât și Noul Testament
vom menționa doar două cu mari semnificații: Fântâna Jurământului de la
Beer-Șeva și Fântâna Fecioarei Maria de la Nazaret.
Pe muntele Horeb există izvorul lângă care Moise a poposit 40 zile.
Dintr-o stâncă aflată între Masada și Qumran țâșnește apa la izvorul lui
David. În apropiere se află izvorul Sulamitei și cel al Căprioarei.
Izvoare sacre sunt și în alte locuri ale spațiului european. La Roma
se găsesc trei izvoare în care capul tăiat al Sf. Apostol Pavel s-a lovit de
pământ în rostogolirea lui.
Apariții minunate de izvoare la solicitarea unor personalități intens
spiritualizate, s-au realizat de Sf. Mucenic Calinic la Gagra, de Cuviosul
Dia din Antiohia, de Apollonius la Tyana şi de Sf. Atanasie la muntele
Athos, izvor numit și astăzi “La Aghiasmă” și încă multe altele.
La noi în țară, izvoarele în sine sau ca moment decisiv al ciclului
apei au prezentat interes atât pentru oameni ai Bisericii (Nicodim de la
Tismana, Calinic de la Cernica, Arsenie Praja) cât și pentru oameni ai
ştiinței (Henri Coandă, Mărioara Godeanu, Ion Mânzatu).
Și poezia se împrospătează din darul izvoarelor. Mihai Eminescu
scrie: “Fiind băiet păduri cutreieram
Și mă culcam ades lângă izvor (...)
Astfel ades eu nopți întregi am mas
Blând îngânat de-al valurilor glas.”
De la poezie la epifanie sau, în plan fizic, la thalasoterapie (terapia
murmurului apei), am avea argumente în plus pentru a păzi izvoarele de
degradare, de otrăvire, de secătuirea darului.
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GELLU DORIAN

Mama
Acesta e aşternutul în care am stat nouă luni,
orb şi plin de lumină ca o stea în burta nopţii burduşită
de gemeni,
când am dat plapuma la o parte, întunericul
s-a făcut ţăndări,
de atunci tot încerc să lipesc cioburile
unul lângă altul, cu migală, cu bucurie, cu tristeţe,
când totul va fi gata,
iarăşi va fi întuneric şi nicio stea geamănă cu alta,
de acolo nimic nu se vede,
pentru că voi privi numai din interiorul nopţii
cu ochii închişi,
iar cele nouă luni vor fi ani nesfîrşiţi
pe care nimeni nu-i va număra,
aşa cum fiecare ştie să-şi adune cioburile
unul lângă altul, cu migală, cu bucurie, cu tisteţe –
acum îl scot la aer, e primăvară şi privighetorile
sar în urechi, fac cuiburi în plopii înalţi
plini de roua ostenelii cântecului lor
pe care-l duc în zori
beţivii spre casă,
ferestrele sunt larg deschise, doar femeile
par închise în casele lor
de unde se aud scâncete de copii
ieşind din aşternuturi
după nouă luni de carceră,
mii de cioburi vor aduna mîinile,
într-un pământ prin care s-au rătăcit arheologii –
acesta este aşernutul meu plin de cute,
boţit ca o faţă de mahmur
în faţa paharului gol,
cineva o să-l dea la spălat, peste pliurile lui
va trece talpa fierbinte a iadului
şi-l va netezi, să fie la fel cu toate celelalte aşternuturi
frumos păturite în sipete
în care nu va mai umbla nimeni.
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Portretul Gabrielei Melinescu schiţat de Nichita (Martie 1970)

INEDITE

M. N. RUSU

Reîntoarcerea Poetului
Prin anii 1964-65 putea fi văzută pe
străzile Capitalei, plină de tramvaie
zgomotoase şi troleibuze cu burduf şi pe
uliţele lui din alt veac, dinspre Bariera
Vergului, fie vară, fie iarnă, fie soare, fie
ploaie, o pereche ciudată de tineri
îndrăgostiţi, cum altfel ? El, înalt şi foarte
Fotografie din
subţire şi foarte blond, cu o coamă de păr
tinereţe a lui Nichita
auriu, de prinţ nordic, ea, gracilă şi cu lungi
plete negre, ascunsă sub braţul lui ocrotitor.
De la o poştă vedere, aerul străzii devenea mai luminos, mai liric la
trecerea lor, la mersul lor parcă plutitor, abstras complet de la ceea ce se
petrecea în jurul lor.
Şi, totuşi, peisajul stradal cenuşiu se modifica. Un duh eminescian
impregna lucrurilor, caselor şi oamenilor o luminiscenţă de baladă... Cam
asta este impresia sintetică a anilor aceia, când îi vedeam pe cei doi tineri
înlănţuiţi, ori mă întâlneam cu ei în faţa redacţiilor de pe Ana Ipătescu, la
Casa Scriitorilor ori pe străzile de margine de Bucureşti, mahalaua în care
locuia iubita tânărului înalt şi blond, deasemenea şi mahalaua mea, zisă
Bariera Vergului.
Iubirea lor a fost o boală de origine divină, cum se va povesti mai
târziu, nu lipsită însă de ale vieţii tangaje. Când soarta ne-a adus pe aceeaşi
corabie, când ne-am împrietenit de-a-binelea încât ne dădeam sfaturi de
amor şi de literatură, când şi unul şi altul din cei doi îndrăgostiţi ajunşi
nume de rezonanţă în poezia anilor dictatoriali s-au despărţit ireversibil,
tânăra înaltă şi subţire ca o trestie neagră şi visătoare, mereu parcă
gânditoare, m-a chemat la Luceafărul, de faţă fiind şi agrestul Ion
Gheorghe şi mi-a dăruit spre păstrare un volum incipient de versuri pe care
tânărul prinţ al poeziei noastre, nu altul decât Nichita Stănescu, i l-a scris ca
mărturie a dragostei lor, devenită, în ciuda scindărilor aduse de timp şi
netimp, legendară. Că o copie a acestuia a scăpat din ghearele hrăpăreţe ale
unui doctoraş de la Iaşi, e o minune a destinului lor şi al meu.
P.S. Se împlinesc 31 de ani de la dispariţia poetului, sosit de la Timişoara
la Bucureşti într-un vagon de tren total neîncălzit şi internat nu tocmai urgent la
Spitalul de Urgenţă, de unde Nichita Stănescu a plecat mai departe, tot mai departe
spre constelaţia marilor poeţi ai literaturii universale.
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NICHITA STĂNESCU - INEDITE

Semn
O hlamidă, când purta, de pene
ce le târâia prin nori,
de-o regală, platinată leneo puteai iubi să mori
Cobora pe lucruri şi pe umeri,
ori pe clanţele de bronz sculptat
foarte des că nu puteai să numeri
nici să ştii de-a fost adevărat
După aceea a plecat alunecând
pe privirea noastră ca pe şine
O fi fost reală, gând,
nici acuma ne se ştie bine.

Către Gabrifoiţă
Când tu surâzi sar diavolii din pietre
şi mă clădesc zvârlit în sus,
rotula-i ora, oh, arcadă-i
secunda sveltă, de surâs
Şi dau cu tâmpla de balcoane
şi toamna-mi dă cu şuiere-n cap
subţire, norul negru-l zgudui
şi barbă-i pun de aspru ţap.
Şi mă lipesc de zidăria
cu opt etaje ca un tort,
şi-ţi ling imaginea plecată
de-asupra mea, în dezacord.
Şi te şi-nghit, şi tu pe mine
mă-nghiţi, cu ceas şi cu cercei,
şi mulţumiţi stăm sine-n sine
ca două pline burţi de lei.
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NICHITA STĂNESCU

Soldat

Mare Latină

Vorbe de sulf
plutind printre crengi
gură a mea
cu dinţi întregi.

Stări de spirit
încoronând oasele
cu trupuri dintr-o
altă civilizaţie
O, tu mare latină
clătinându-şi masele
peştilor de altă naţie
Pe faţa de copil roşu
a inimii mele,
nenăscut, dar plângând
mai de dinainte
guri invizibile, grele
îşi înfig cornul-dinte
Dar nu se vede nimic
'imic nu se-aude.
Legiunile sângelui mi le ridic,
cu centurile ude.

Tu muşcătură
învineţitoare
de soare luat (căzând)
la oştire
Puşti! Săbii!
Descărcături
fulgerătoare,
domoale
într-o inimă
dublă
una în mine
alta-n niciunde
sau în oricine.

Doi câte doi
Deodată se ridincă-n sus
lumina globulară
jos întunericul supus
toarnă prin pâlnii albe seară
O toarnă-n pietre şi în pomi
în inimile noastre două,
în fenomene, în atomi,
în cloştile-adormind pe ouă
Se duce-n sus şi tot mai sus
lumina globulară
noi o privim cu ochiul dus
ce scânteie-n afară

'oi o iubim şi suntem trişti
că se face-n ceruri luna
şi nici nu-ţi vine să exişti
că ea cu noi, nu e-mpreună
Se duce-n sus, în sus, în sus
Şi-mbrăţişaţi ne ţinem
doi câte doi, şi stins, şi dus
şi nevăzuţi de nimeni.
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NICHITA STĂNESCU

Coborârea
Pe sora mea o trimit la munte
printre jnepi, şi de aici în sus
printre picioarele de iepure ale razelor
pe sub mormăitul meu mulţumit.
Să stea sus, să o zvârle în sus
Crivăţul plin de cuvinte
de încurajare.
Să o subţieze, ducându-se
cum se subţiază pupila pisicii
moartă de poftă, după un şoarece.
Pe sora mea, cu braţele întinse,
cu braţele mele şi ale prietenilor mei
întinse
o aştept să cadă, muşcată de stele,
de sus să cadă în braţele mele,
rănită şi cu fruntea fosforescentă
de febră.
Eu şi cu prietenii mei
vom alerga cu ea în braţe,
o vom bandaja-o cu fâşii
din părul nostru blond şi
din cămăşile noastre decolorate.
Eu am să-mi lipesc urechea
de coasta ei ruptă, încurajând-o:
Ai răbdare, soră, ai răbdare,
fiecare rană, fiecare boală
e o hartă
a cosmosului în mişcare.
Sora mea o să mă recunoască
Îndată
După aceste cuvinte
Şi o să-mi zâmbească în timp ce
Eu şi cu prietenii mei alerga-vom
cu ea în braţe
strigând şi chemându-ne pe nume
stelele ocrotitoare.
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NICHITA STĂNESCU

Gânduri la ora 8
Tot felul, mărturisesc, tot felul
de stafii ale frunzelor din primăvara trecută
Mi-au venit în vizită strecurându-se
prin inelul pe care tocmai voiam să-l cumpăr.
Una mi-a spus: „Pari îndrăgostit,
pari mai înalt, mai iute de picior!”
Alta mi-a spus: „Ai un fel de nelinişte
care tulbură vinul în pahare şi-l înnegreşte!”
Alta mi-a spus: „'u pot face nimic
pentru tine până când
tu însuţi n-ai să fii stafie!”
Aşezaţi-vă, pentru numele bunului
Dumnezeu, le-am zis,
Aşezaţi-vă, fiecare, pe câte un deget
de-al meu.
Sunteţi invitatele mele.
Fiţi bine venite!

Alt soare
Să-ţi fi ţinut talpa,
să-ţi fi ţinut talpa pe mersul meu
de bărbat care merge.
Pe mersul stelelor care merg.
Pe mersul luminii care merge.
Pe mersul în sus al pomilor care merg.
Pe mersul pomilor în sus.
Către unde vor ei.
Pentru că nu ştiu ce vor ei.
Pentru că ei vor ceva.
Pentru că al lor este pământul.
Convenţia terestră a lor este.
Cine ar veni din altă planetă,
sau din alt soare pe pământ,
mai întâi ar vedea iarbă,
iar după aceea copacii.
Sau marea sărată.
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Mariana Stănescu, sora lui Nichita

(vezi poemul Coborârea)

Autograf Gabriela Melinescu, pentru M. N. Rusu, pe cartea Ingânarea lumii, Ed.
Albatros, 1972. “Lui Mircea Rusu, prieten drag şi străvechi, cu statornică prietenie
această carte. Gabriela 1972”
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ISTORIA PRESEI

THEODOR DAMIAN

Revista oi (VI)
“Caseta de literatură întocmită de Valeriu Anania”, cum se mai
numea revista 'oi, apărută la Detroit, Michigan, USA, se află, în
prezentarea noastră la nr. 6 din iunie 1970. Spre deosebire de alte numere
unde mai apăreau (puţin) şi alte semnături, numărul acesta este semnat
integral de ctitorul revistei, Valeriu Anania. În prima pagina găsim trei
poeme ale editorului, Facerea pe două coloane şi Virgo dolorosa şi Marea,
fiecare în chenar îngust, unul sub altul în dreapta paginii.
Pentru interesantele exerciţii de rimă redăm aici poemul Virgo
dolorosa: “Sufletul mi-i lacrimă/ Între gene gemene./ Porumbeii sacri mă/
Înzilesc în cremene.// Peste toate lumile/ Cânt cu grai şi degete;/ Azi
suspinul nu mi le/ Face să mai pregete.// Cugetul îmi lunecă/ Harnic pe sub
plânsele/ Deveniri şi-mi spune că/ M’oi sorbi într’însele.// Fulguiri de
harismă/ Lin spre mine flutură./ Adieri sub cari-s mă/ Umple ca pe-o
ciutură.// Trupul meu e limpede/ Rozele luminii mă/ Aromesc. Un ghimpe
de/ Dragoste e-n inimă.// Din tristeţe rodnică/ Urc în viaţă trainică./ Ieri iam fost logodnică/ Azi, mireasă tainică.”
Pagina a doua cuprinde pe două coloane un poem (pentru piesă de
teatru) intitulat Arpegii la greul pământului în care dialoghează glasul
cerbului (care ca-ntr-un refren reproduce sau parafrazează un fragment din
condacul pe glasul al şaselea de la peasna a şasea a Canonului Sf. Andrei
Criteanul care se citeşte/cântă în Sfântul şi Marele Post al Sf. Paşti:
“Suflete al meu, scoală, pentru că dormi...?”), mirele şi colăcarii. Iată o
secvenţă frumoasă: “Intră-o stea prin ferestruie/ Somnul mirelui descuie/
Intră zorile mijind/ Dorul mirelui l’aprind”.
Într-o coloană pe stânga paginii e rubrica “Pagini de jurnal” (din 29
iunie 1970) în care V.A. îşi povesteşte decepţia cu privire la dezinteresul
publicului adunat la o seară de film românesc organizată în favoarea
sinistraţilor din România, seară în care se proiectase şi filmul-spectacol
Mioriţa de V.A., film-spectacol de la care dezertaseră cei mai mulţi din cei
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prezenţi. Se precizează că Leonida Plămădeală (viitorul mitropolit şi
cărturar Antonie Plămădeală) era prezent.
Pagina trei a revistei e formată din două rubrici: “Istorii agripine”, în
care sunt publicate poemele Prefaţă (o rimă interesantă: dracul cu
stomacul) şi Dintele de lapte, şi “Aquaforte” în care comentează o
încercare a lui Şerban Cioculescu de a explica originea expresiei “lumină
lină” aflată atât la Arghezi, cât şi la Eminescu, şi la Costache Aristia
(1843). Cu mirare descoperă Şerban Cioculescu, printr-o colegă de la
Biblioteaca Academiei, distinsa slavistă Dalila Aramă, că acesta este titlul
unei vechi rugăciuni liturgice ortodoxe. Şi Valeriu Anania conchide:
“Pentru ca însă să descopere ceea ce insul de pe uliţă poate auzi în fiecare
sâmbătă seară chiar şi în bisericuţa de peste drum de Biblioteca Academiei,
lui Şerban Cioculescu i-au trebuit nu mai puţin de câteva zeci de ani, şi
atunci, dintr-o carte! Asta nu vrea să însemne, Doamne fereşte, că istoricii
literari ar fi nişte oameni neduşi la biserică!”
Pagina patru prezintă pe două coloane patru poezii în chenare
(Cântec de mirare urmat de Cântec de leagăn, apoi Cântec de prânşor –
coloana stângă – şi Poveste de seară – coloana dreaptă), toate sub genericul
“Orele mamei”, iar în dreapta, rubrica “Marginalii” unde V.A. are o cronică
de carte; e vorba de Trei ceasuri în iad de Leonida Plămădeală (acelaşi
viitor mitropolit al Ardealului menţionat anterior). Iată două fraze din
cronică: “Am citit şi mi-am zis: iată o carte extraordinară, aşa cum nu s-a
mai scris în literatura noastră. Dar care spirit critic va avea curajul s-o
spună?” Şi încheierea: “Apărută în România, Trei ceasuri în iad, este încă
o carte mare despre care se va scrie puţin.” Eram în anul 1970!
Revista 'oi a fost trimisă din Detroit pe adresa lui George Alexe, în
Kitchener, Ontario, Canada pe 26 iulie 1970, cu două timbre de 6 cenţi.
Aceeaşi revistă este trimisă de data asta cu “express: special delivery” pe
19 august 1970 tot lui George Alexe, cu patru timbre de 6 cenţi şi unul de
45 de cenţi. A ajuns în Kitchener pe 24 august. Deci 5 zile cu express!!
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PASSIONARIA STOICESCU

Cerneala simpatică
Există în adâncul sufletului omenesc
o conştienţă despre faptul
că omul este mai mult decât ceea ce moare.
Th. Damian

Lucrurile există
mai mult decât sunt
în aerul străveziu
cu apă
cu foc
cu pământ
Fiinţele năzuiesc
mai mult decât pot vorbi
în viaţa de-o clipă
de-o zi
O invidie surdă
stăpâneşte trăirea
că nu însemni
cât poţi fi
Dar gestul împăcării cu paguba
e demult şi bine ştiut laşi ca la mort
să cadă ţărânii
vinul din care cei duşi
au sorbit cu setea fântânii
Dai de pomană
rufe şi hrană
milă şi crezământ
Aceeaşi cerneală simpatică
scrie pe sub fiinţă
scrie pe sub cuvânt
“Exist
mai mult decât sunt”
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PASSIONARIA STOICESCU

Fărâmă
'u sunt Dumnezeu,
ci doar o fărâmă din El
şi doar fărâmă încerc să închipui,
să cânt
din zborul acesta
înalt şi frânt,
înalt şi frânt...
Fărâmă din iubirea Lui
e inima mea
şi sub lupa ei de carne şi sânge
măresc mărunţia clipei
şi mă minunez de ea
ca şi când
nimeni până acum în afara mea
n-ar fi văzut,
nu s-ar fi bucurat
şi n-ar fi scris despre asta
înalt şi frânt,
înalt şi frânt...
Sărut pulberea de pe
încălţările Lui cereşti
şi praful acela mă
îmbărbătează...
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Fie,
sunt un grăunte de praf –
dar care ştie
că Dumnezeu e de foc
nu de ţărână,
de focul acela dintâi
pe care pământul răcit
l-a uitat,
l-a trădat,
l-a murit...
“Fie, mă consolează El în rugăciune –
eşti praf de foc
rătăcind pe ţărână,
o scânteie până la soroc;
vei fi de scrum
pe lungul drum,
vei fi cenuşă
din jucăuşă,
vei cădea pe pământ
înalt şi frânt,înalt şi frânt...”

ISTORIE LITERARĂ
DAN ANGHELESCU

Dimensiuni identitare în publicistica literară a exilului
românesc: eseistica lui Horia Stamatu
Nu am putea vorbi despre o dimensiune identitară – şi cu atât mai
puţin despre un specific al literaturii interbelice, continuată de cei din exilul
românesc – fără a aduce vorba şi despre fenomenul discret (dar persistent)
al prezenţei unei anumite incandescenţe mistice. Impregnând, pe multiple
planuri, ethosul întregii spiritualităţii româneşti, aceasta se cuprinde şi se
exprimă, complex şi totodată lapidar, în ideea de Ortodoxie. Mircea Eliade
a fost cel care a văzut în Ortodoxie “…acel sens sublim al omului şi al
vieţii la care se ajunge fie pe cale mistică (experienţă individuală), fie pe
calea etică (experienţă de limitare a individului); fie prin contact cu
Dumnezeu, fie prin contact cu umanitatea. Şi – spunea el – cred că la
ortodoxie se vor opri cei mai mulţi din ultima generaţie pentru că ortodoxia
rezolvă antagonismul dinamic dintre Iisus şi Apollon-Dionysos; pentru că
sensul creştinismului e cel mai perfect spiritual, aşadar cel mai real şi mai
fecund. Dar, problema ortodoxiei, a misticii şi eticii ortodoxe se leagă de o
sumă de întrebări care nu pot fi lăsate fără răspuns”1.
Vorbim în fond despre o stare spirituală ale cărei efecte s-au văzut
în apropierile create între generaţiile de scriitori. Intelectualitatea tânără a
generaţiei interbelice (Mircea Eliade, Vintilă Horia, Ştefan Baciu, Petru
Comarnescu, Horia Stamatu, Constantin Noica, André Scrima, Dumitru
Stăniloae ş.a.) îşi va continua spiritualmente antecesorii (Lucian Blaga,
Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu), iar aceştia, la rândul lor, îi urmau pe
marii gânditori ai ecleziei sud-est europene: Lossky, Dionisie Areopagitul
ori Grigore Palamas. Ortodoxia părea să ofere unica soluţie capabilă să
contracareze dominaţia şi supremaţiile gândirii pozitiviste. Se deschideau
orizonturi de natură apofatică în modul de a gândi relaţia cu
Transcendenţa, vizibile în scrierile unor Lucian Blaga, Nichifor Crainic,
Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae şi – în fapt – în tot ceea ce au gândit
şi au scris cei ce se revendicau din trena ideatică a revistei Gândirea. Dar
nu numai.
Ca poet şi eseist, Horia Stamatu aparţine tinerei generaţii de
intelectuali interbelici şi face parte din categoria rarisimă a acelor scriitori
despre care s-a putut spune că “ating, printr-o metafizică profundă şi
originală, starea de religiozitate/..../ (şi că) ajung la un anumit prag de
reflecţie lirică şi de expresivitate, la o metafizică de tip liric în care miticul
şi religiosul se împletesc şi se confundă/../ acolo unde se sfârşeşte
previzibilul, determinantul. Întâlnirea cu religiosul este în acest mod
indirect posibilă /…/ fără concepte teologice”.2
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Într-adevăr, eseurile lui – impregnate de o extraordinară forţă de
comunicare cu vaste orizonturi adâncite în timpul auroral – se disting prin
aceea că simt şi pre-simt traiectoriile şi volutele spirituale ale devenirilor
fenomenului cultural românesc.
Problematica vizând dimensiunea identitară constituie una dintre
preocupările constante ale eseisticii lui Horia Stamatu. Cu prilejul
publicării, în traducere proprie, a celebrei conferinţe intitulată Hölderlin şi
esenţa poeziei (Hölderlin und das Wesen der Dichtung), susţinută de
Martin Heidegger la Roma în 1936, notele eseistului român deveneau ele
însele o veritabilă disertaţie. Desigur, dimensiunea identitară era abordată
la momentul acela oarecum subsidiar, prin prisma unor analize asupra
fenomenului de disoluţie a spiritualităţii. Vorbind despre lumea ce îi era
contemporană “… zdrobită de industrie, ideologie şi destrucţie ecologică”3
şi operând trimiteri la spiritualitatea din scrierile unor Jacob Böhme
(Aurora), Novalis (Die Cristenheit oder Europa) şi poemul iniţiatic An
Tiek, Horia Stamatu evoca mişcarea romantică, aceea care descoperise în
lumea culturii superioare folclorul. Dar atenţia lui se concentra asupra
esenţelor dimensiunii identitare, întrezărită şi ca vocaţie profetică a
poetului (poeta vates). Trimiterile îl vizau pe Eminescu “ultimul romantic
al lumii” în ipostaza celui care “a intuit ieşirea lumii din regimul
cuvântului” ca să intre într-un regim “care nu mai întemeia nimic/…/ În
locul unei permanente întemeieri, afirmă eseistul, s-a instituit desfiinţarea
totală ca anti-esenţă a istoriei/…/mica noastră planetă, ajunsă un pumn de
pământ în bătaia tuturor vânturilor din golurile ne-fiinţării”.4
Pornind de aici, înţelegerea dimensiunii identitare se vădea legată
indisolubil de străvechi experienţe spirituale ce trimiteau cu gândul la
spaţiul spiritual al străvechimilor traco-helenice, din care poezia, religia şi
filozofia izvorâseră îngemănate sub irepresibila nevoie a umanului de a se
comunica plenar. Dintr-o asemenea întâlnire şi iluminare de sensuri
accentul identitar se revendică impregnat de tensive şi întregitoare idei.
Să-l amintim pe Constantin Noica cel care adună laolaltă Comuniunea,
Comunicarea şi Cuminecarea. Dar şi pe Hans-Georg Gadamer atunci când
spunea: “...ca orice fel de experienţă, trăirea poetică, precum şi cea
religioasă resimt nevoia cuvântului. Acestui fapt îi corespunde sensul
grecesc primordial al cuvintelor respective: poezia este facere prin cuvânt,
iar teo-logia este vorbire despre divinitate. Nu trebuie să presupunem pur şi
simplu că avem de-a face aici cu două lucruri deosebite, cu vorbirea
poetică sau cu cea religioasă. Este clar că nu se poate distinge cu uşurinţă
între limbajul poeziei şi cel al tradiţiei mitologice”.5
Dar perspectiva şi temeiurile prin care eseistica lui Horia Stamatu
abordează dimensiunea identitară constituie o contracarare a unui specific –
din ce în ce mai pronunţat în modernitatea noastră – pe care îl sesizaseră
încă Schelling şi Hölderlin: înnoptarea temeiului metafizic al sensului când
timpul devine sărac (eine Zeit der Dürftigkeit). În lumea traversată de o
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prăbuşire a esenţelor şi valorilor fundamentale, dimensiunea identitară
afirmă irepresibila şi insaţiabila voinţă de sens (the will of meaning), sensul
capabil să-i definească şi să-i exprime irepetabilul, unicitatea, trimiţând la
mereu neliniştita şi neliniştitoarea interogaţie heideggeriană despre Esenţa
Temeiului (Vom Wesen des Grundes). Aşadar, dimensiunea identitară
capătă o iradiaţie de marcă specială a lumii spirituale, de inefabilă pecete a
căderii prin timp şi totodată refuz şi ieşire din actualitatea lipsită de
plenitudine a unui “timp oropsit (dürftig) pe care îl trăim în istoria lumii de
azi”, Timpul în care Zeii au părăsit lumea.6 Se conturează aici elementele
care, vizând esenţa Poeticului, îl fascinează şi îl apropie – pe urmele lui
Heidegger – de Hölderlin. De altfel alegaţiile sale au o deosebită
limpezime:
“Urmând pe Hölderlin, Martin Heidegger se depărtează de ceea ce
ştim despre poiesis, termen originar grec, fără să-l contrazică ci numai
răscolind mai adânc în căutarea semnificaţiei ultime a actului poietic/…/aşa
că nu ne oferă încă o teorie, ci cu totul altceva, mult mai profund”.7
Dimensiunea identitară devine astfel, pentru Horia Stamatu,
modalitatea gravă de interogare a literaturii ca lume aparte. Specificul se
distinge în reflexivitatea obstinată cu care o investighează aspirând să o
surprindă în amplitudinea unor semnificative construcţii simbolice. Este
probabil aspectul pe temeiurile căruia s-a spus că în eseistica lui transpare
un lirism al cunoaşterii ce ar avea multe ecouri blagiene.8
Cât despre poemele lui Horia Stamatu, în Istoria lui Ion Negoiţescu
se afirmă că ele conturează o veritabilă theodicee. Este evident că şi
eseistica lui vine dinspre sacralitate respirând puritatea dintru începuturi a
lumii şi neprihănitele lumini ale increatului. De unde şi impresia de minune
a lirismului absolut pe care o resimte acelaşi Negoiţescu.9
Explorând astfel tărâmurile Poeticului, înţelegem că şi dimensiunea
identitară nu poate fi gândită decât prin aceeaşi profundă şi esenţială
apropiere cu sacralitatea. Atât pentru poet, cât şi pentru eseist s-a spus că
“religia are, constitutiv, o excelenţă estetică. Şi în religie, şi în literatură,
trăirea se exprimă printr-o mare tensiune simpatetică, deşi activă în
domenii marcate de o anumită ambiguitate între imanent şi transcendent,
numen şi natural./…/Faţă de sacru, literatura, arta, beneficiază de un impuls
ludic apt de a instaura cât mai convingătoare universuri alternative.” 10
Dimensiunea identitară – din perspectiva în care o abordează
eseistul – se revendică cu temeiuri profunde survenite din cu totul alte
teritorii decât cel al literaturii:
“De-a lungul timpului trecut de la adoptarea creştinismului în limba
latină de către strămoşii românilor (sec. IV), spune el, s-a dovedit cu
prisosinţă că pentru civilizaţia românească primordiale nu au fost formele
religioase ci spiritul creştin. Lipsa războiului religios la Români este cea
mai importantă notă caracteristică a civilizaţiei lor”.11 Dar, dezvoltă el
ideea apropiind-o de tragica actualitate, în România războiul religios a
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început să se desfăşoare în spaţiul concentraţionar păzit de oamenii
generalului rus Nikolschi, când Nichifor Crainic, fost profesor la Facultatea
de Teologie din Chişinău trebuia să mărturisească superioritatea
temnicerului faţă de Dumnezeu, pentru că temnicerul putea să-i dea o
lingură de supă în plus”.12
Şi tot ca o trăsătură identitară el o distinge în aceea că civilizaţia
românească s-a centrat mai mult în sacru decât în juridic. Aspect ce ar fi
avut o decisivă influenţă asupra limbii române, această centrare fiind nu
formală, ci de tip organic. Românii, subliniază Stamatu, au fost
dintotdeauna toleranţi faţă de alte credinţe religioase, la ei nu s-ar fi putut
nicicând întâmpla o noapte a Sfântului Bartolomeu. De unde se poate
deduce că absenţa, dispariţia, extincţia dimensiunii divinului nu poate avea
drept consecinţă decât disoluţia şi inevitabila exticţie a caracterului
identitar. Aceasta este gândită şi ca esenţă istorică participând la un anume
tip de fiinţare. Utilizând o veritabilă arheologie a cuvintelor, autorul
aminteşte de cultul antic Hestia-Vesta, cult al “vetrei, al căminului, care
este simbolul casei, al familiei, al continuităţii familiale sau chiar civice,
cum era cultul roman al focului păzit de Vestale. În orice caz este vorba în
această rădăcină de ideea permanenţei...”.13
Dar dimensiunea identitară are o legătură şi cu Poetul, înţeles în
ipostaza de întemeitor prin cuvânt. Dintr-o asemenea perspectivă eseistul
reaminteşte dialogul lui Socrate cu Hermogenes din Cratylos, text în care
se sublinia că poezia este izvor de realitate, întemeiere prin cuvânt, că
poetul este dătător de noimă (nomothet), legislator, dat fiind că poeţii sunt
cei care au dat nume zeilor. Atunci când Hölderlin susţine că “omul
trăieşte poetic pe acest pământ”, se subînţelege că a fi poet înseamnă a
poseda harul prevederii, al unei deschideri spre viitor, ceea ce presupune
profeţia.14 Prin urmare, dimensiunea identitară se desluşeşte începând cu
'omogenetica, cu naşterea numelor, ce se vădeşte ca un fenomen deosebit
de complex şi impregnat de unicitate. Aici “sacrul se împleteşte cu umanul
prin inspiraţie şi numai astfel fiinţa umană se defineşte inconfundabilă ca
atare, adică atunci când omul s-a găsit pe sine identificându-se l-a găsit şi
pe Zeul ce se confundă cu este, deci Vesta. Cel care, asemenea
descoperitorului de izvoare, găseşte şi este purtătorul acestei permanenţe a
calităţii pe care o numim este şi pe care o ţine ca pe un potir în cuvânt e
poetul. Aşa cum focul Vestei, simbol al permanenţei lui este nu trebuie să
se stingă, nici cuvântul poetului nu trebuie înăbuşit./…/este rămâne etern,
prezent şi inefabil cu Cel ce este mai înainte de toţi vecii”.15
Dintr-o perspectivă apropiată sunt expuse şi ideile din eseul Între
utopia orfică şi hieraticul mioritic. Disoluţia dimensiunii identitare se
petrece în timpul în care lumea, spune Stamatu, este “zdrobită de industrie,
ideologie şi destrucţie”, iar poeţii nu mai umblă “prin noaptea cea sfântă”
să vestească ceva pe urmele foştilor preoţi. Ei şi-au pierdut darul profetic.
De unde şi întrebarea gravă pe care comentatorul o decupează din poemul
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lui Hölderlin: La ce bun poeţi în vremuri oropsite? (Weiss ich nicht und
wozu Dichter in dürftiger Zeit?). Răspunsul apasă asupra întregii noastre
epoci. Întoarcerea la poeta vates care – asemenea vestalelor – să întreţină
temeiul (esenţa!) existenţei noastre în Logos pare a fi devenit o necesitate
imperioasă, având în vedere că în locul întemeierii (deci al esenţei) timpul
nostru e dominat de anti-esenţa istoriei.
Horia Stamatu posedă şi, totodată, încearcă să pună în lumină o
înţelegere nu doar a fenomenului literar, ci – într-o măsură egală – şi a
interdependenţelor ce operează în stările actuale ale lumii, subliniind esenţa
subtilă ce “leagă” între ele fenomenalităţile: “Cine reduce istoria la politică
face o gravă eroare. Istoria este fundamental logos (dela lego, a aduna, a
lega, a pune împreună). Dar astăzi politica este tot mai departe de logos,
/…./ În lipsa logosului politica nu mai are de apărat nimic decât pe ea
însăşi, adică nu e decât o persistenţă a forţei care constrânge, însă nu
leagă”.16
Actualitatea, clarviziunea şi profunzimea acestor aserţiuni sunt
tulburătoare. Tot ceea ce ni se spune pare a fi scris din însăşi proximitatea
zilei pe care o trăim, a prezentului. Nu mai puţin uimitoare sunt analizele
pe care le întreprinde asupra fenomenului literar al exilului românesc:
“Poezia exilului nostru este la cea mai înaltă expresie când ajunge la
contingenţele ei naturale cu oracolul, profeţia şi apocalipsa./…/ Vorbind de
Oficiul poetului17, un mare poet german de la începutul declinului acestei
modernităţi pe care o înmormântăm azi, ne aminteşte exemplar care sunt
temeiurile poeziei, adresându-se celor ce îndeplinesc acest Oficiu: de ce
oare, poete, vei fi ascultat profeţii Orientului, şi imnurile Helenilor, şi mai
de curând tunetul? Într’adevăr, acestea răsună în cea mai mare parte a
poeziei româneşti din exil, şi în raza lor de luptă poeţii, cum spune Dumitru
Ichim, pentru întoarcerea logosului la el acasă, aceasta fiind ultima
speranţă a popoarelor ameninţate cu dizolvarea, de a-şi veni din nou în
fire./…./Când puterea lumii nu mai are nimic de-a face cu poezia, cu poeţii,
când este deci ruptă de cuvânt, din putere a lumii se transformă în agent al
neantului./…./Istoria este în mit, mitul în cuvânt, şi cel mai adânc operează
în cuvânt poezia. Genocidul nu este doar masacrarea unor corpuri vii, ci
este şi vitriolarea miturilor unui neam, şi chiar ale unei lumi”.18
Este cât se poate de limpede: conservarea/ păstrarea dimensiunii
identitare – aşa cum o înţelege eseistul – impune întoarcerea Logosului la
el acasă. Ceea ce ar echivala cu o mutaţie taumaturgică menită “să scoată
oamenii din sălbăticia din care nici măcar creştinismul nu-i mai poate
scoate, aşa cum se arată azi cu mai multă violenţă ca oricând”.19
Continuându-şi ideea, Stamatu mai spune că această mutaţie, pe care ar fi
s-o aşteptăm de la Orfeu, ar fi forţată prin ceva ce “toda sciencia
transcendiendo”20, depăşeşte orice ştiinţă, filozofie sau religie. El reia
afirmaţiile unuia dintre personajele lui Eliade potrivit căruia “sensul
mesagiului lui Orfeu” ar fi că “Poesia este nu numai o soteriologie, dar şi o
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tehnică politică. Numai poezia ne mai poate mântui, mai poate schimba
omul…”21
Analizele eseistului au o adresă clară: epoca destrămărilor actuale,
epoca ale cărei baze au fost puse de Revoluţia Franceză. De atunci încoace
sălbăticirea – ni se spune – a făcut un enorm şi monstruos progres. Este
evident că toate aserţiunile şi demonstraţiile autorului aflat în exil se
instrumentează cu un limpede gând la ceea ce se petrecuse – şi continua să
se petreacă – în România abandonată, ca pradă, bolşevizării.
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GHEORGHE PAUN

oapte basarabă
În nopţile adânci, cu stele abisale,
Când se refac în beznă cetăţi medievale,
Pe uliţele curţii fost voievodale
Trec Basarabi îngreunaţi de zale,
Păşind în ritmuri lente, ancestrale.
Se duc şi vin cu mersul lor agale,
Au diamante-n ochi şi pe paftale
Şi funigei în bărbi patriarhale.
Paloşe lungi izbesc arar în dale
Iscând din stei scântei spirale.
Pe cer se văd comete cardinale,
Se-ntemeiază Ţara-n straturi minerale,
Se umflă apa-n Argeşul din vale,
Prin munţi se-nchide cale după cale
Şi ard peceţi pe hărţi paradoxale
Cu margini otrăvite de resemnări vasale.
În nopţile cu vrăji înalte, siderale,
Când clopote vibrează-n catedrale
Şi se refac în beznă cetăţi medievale,
Cu greieri morţi ce-nvie-n balamale,
Trec Basarabii înstelaţi de zale
Pe uliţele curţii fost voievodale.

Gheorghe Păun, academician,
portret de Adina Romanescu

Gaudeamus igitur
Gheorghe Păun este o personalitate academică recunoscută în lumea
ştiinţifică internaţională şi un scriitor cu mari resurse de creaţie încă
insuficient comentate şi explorate de confraţii generaţiei sale. Ne facem un
titlu de glorie că revista noastră îl are drept colaborator de înaltă clasă
estetică. Acum ne mândrim şi cu faptul că Gheorghe Păun a urcat
vertiginos şi laborios trepetele Academiei Române, de la calitatea de
membru corespondent din 24 octombrie 1997, la aceea de titular pe 24
octombrie 2012, iar recent, pe data de 24 octombrie 2014, a suţinut
discursul de recepţie în Aula Academiei Române, căruia i-a răspuns
academicianul Solomon Marcus, în celebra tradiţie a marelui nostru forum.
E un prilej pentru noi şi pentru comunitatea scriitorilor şi
universitarilor români din New York şi nu numai, să-l felicităm cu bucurie
spunându-i din inimă la mulţi ani şi
Gaudeamus igitur, domnule academician Gheorghe Păun!
M. '. Rusu şi Theodor Damian
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GHEORGHE PAUN

Toamnă în Argeş

Catedrală cu orgă

E toamnă-n Argeş. De la mănăstire
Se-aude dangăt greu de-aramă.
Sunt teii galbeni ca o prevestire,
Galbeni castanii, ca-ntr-o dioramă.
Din munte vine vânt subţire
Şi vânt şi mai subţire parcă cheamă.

Lumina curge prin vitralii
Ca sângele prin canava,
Se-aude-o orgă undeva
Ca din adâncul unei falii.

Din gară pleacă-un tren, apatic
Şi nu rămâne nici un om în gară,
Doar un afiş, cu-n voievod hieratic,
Lipit pe un perete astă-vară,
Se mişcă-nviorat de vânt tomnatic
Şi zboară-apoi spre curtea princiară.
La San 'icoară corbi bătrâni dau
roată
Şi trăncănesc în ropote bizare,
Prin pieţe e pustiu ca niciodată,
Doar vânzători ce recitesc ziare.
E toamnă-n Argeş şi în lumea toată,
Cu corbi şi vânt din zare până-n zare.

Vertij
E vremea când minuni ne dau târcoale,
Când pe comori se nasc văpăi obscene,
Când ploi de stele cad în nopţi vernale
Şi cresc trovanţii în grădini vâlcene.
Peste Carpaţi se-arată iar comete,
Albinele-au uitat s-adune miere,
Lacrimi preling icoanele-n perete
Şi plină-i valea de coleoptere.
Din palimpseste ies legende-n dar,
De un mileniu stând ascunse-n piei.
Prin pieţe falşi profeţi fac spume iar
Şi pier măslini aprinşi de porumbei.
În noapte sună toaca pe la mănăstiri,
Ape se-ascund şi ape noi se-arată.
E sânge în sticluţele de mir
Şi lumea are fruntea cu sânge însemnată.
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Se-aburcă sunetul himeric,
Crescând, atoateprinzător,
Pân-la Iisus Pantocrator
Şi la tavanul emisferic.
Se lasă-apoi prin policandre,
Vibrând în ciucuri de metal,
Ca un fior primordial,
Îmbrăţişând coloane tandre.
Lumina curge ca de sânge
Prin sticla prinsă-n plumb topit
Şi din adâncuri de granit
Vibrânde note orga plânge.

DOCUMENTE ŞI MĂRTURII
M. N. RUSU

Radu Theodoru în dialog cu M. . Rusu
Criticul şi istoricul literar
M. N. Rusu în corespondenţă cu
scriitorul Radu Theodoru, general
de Flotilă Aeriană membru titular
al Uniunii Scriitorilor din
România, premiat al Academiei
Române
(pentru
tetralogia
Vulturul), veteran de război.

Marele nostru prozator, Radu Theodoru, decanul de vârstă al
literelor româneşti, nonagenar verde ca bradul, îmi trimite impresiile sale
recente despre revista Lumină lină, ceea ce ne onorează cu asupra de
măsură, ştiindu-l pe distinsul şi eruditul scriitor o conştiinţă luminată a
literaturii şi istoriografiei române contemporane.
Aşadar:
Grădiştea/ 28 iulie 2014
Stimate şi dragul meu coechipier literar din tinereţe,
M. N. Rusu,
I. Mulţumesc pentru ce faceţi acolo întru adevărul care-l priveşte pe
R. Th.; adevăr măsluit şi spoit cu negru de fum aici, în neoFanar. Rubrica
de cenaclu1 inaugurată cu acel controversat R. Th. se va constitui, sunt
sigur, într-un capitol de istorie a literaturii române contemporane alcătuit pe
criteriul valoric, respingând din start bisericuţa.2
- Vă mulţumesc amândurora3 atât pentru iniţiativa cu deschidere
strategică, cât şi pentru gestul de a o fi inaugurat.
- Publicarea scrisorii străvechi privindu-l pe nefericitul George
Boitor (i-am dat premiul Asociaţiei Braşov4 - consistent la vremea
1

11 iulie 2014. Rubrica nouă intitulată “Mari scriitori ai literaturii române
contemporane”. A fost comentată în presa din ţară: Vatra veche, Tg. Mureş,
Bucureştiul literar şi artistic, Rapsodia, Sibiu, iar la New York în 'ew York
Magazin.
2
Expresie în sens argotic.
3
E vorba de subsemnatul şi preotul-scriitor Theodor Damian, director-fondator al
revistei Lumină lină.
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respectivă - am o iconografie de invidiat în materie, cu M. N. Rusu prezent
la constituire) mi-a reamintit episodul de luptă “Braşov”, cucuiele5
agonisite, dar şi victoriile obţinute în folosul breslei... Alt mulţam cu
emoţie.
II. Opinia mea în legătură cu Lumină lină 3. Aici lucrurile se
complică. Opinia nu este a scriitorului. Îl ignor cu toate ţâfnele şi
subiectivismele lui. Rigid faţă de zisul neopostmodernism şi speciile
adiacente cu vagi ecouri de peste Ocean, cunoscând el fauna
neocominternistă reşapată întru consumism pornoliterar de tip coca-Cola.
Opinia va fi a militarului. Viziunea, a aviatorului.
1. M-a interesat Nr.3 al revistei6 în măsura în care reprezintă sau nu
un UNU din seria de UNU – spiritualitate şi cultură românească intitulată
Lumină Lină. Adică dacă-şi onorează Cuprinsul care o personalizează,
ridicând-o prin naţional la universal. Adică, dacă “slujeşte”. Precum
Biserica, spiritualitatea şi cultura omului român. Dacă nu cumva s-a
autoghetoizat în perimetrul diasporei, indiferent de cuprinderea lui
geografică. Sau dacă şi-a rămas fidelă, slujind românitatea.
2. Punct de observaţie: mai jos de Steaua Polară. Din care văd
România în chip de cocardă tricoloră de pe fuselajul şi aripile avionului
meu de vânătoare.7 Adică centrul energetic al românităţii istorice (adică
dinainte de Tărtăria până hăt dincolo de mâine).
3. Reprezentarea grafică, mania generalilor. Din centrul energetic
tricolor – un vector atinge N.Y. Aici se fixează un punct energetic tricolor
numit Lumină Lină. De la care pulsează cu intermitenţa unui radiofar,
module spiritual-culturale dirijate planetar spre micro-puncte energetice de
românitate risipite pe 5 continente.
4. Modulele conţin românitate esenţializată la temperaturi înalte,
comprimată în cele 18 secvenţe energetice ale Cuprinsului, slujiind
perenităţii etnice în condiţiile depărtării de centrul energetic naţional.
4

Desigur, Asociaţia Scriitorilor braşoveni, al cărei întemeietor şi protector a fost
Radu Theodoru. Greşită afirmaţia din Dicţionarul biografic al literaturii române,
de Aurel Sasu, vol. 1, cum că poetul George Boitor a primit Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Cluj (1969). Nici vorbă, precum se vede în declaraţia lui Radu
Theodoru.
5
La înfiinţarea Asociaţiei am luat cuvântul la tribuna Bibliotecii Gh. Bariţiu. Din
partea P.C.R. venise nomenclaturistul Gh. Pană, care m-a etichetat că sunt cam ...
revoluţionar (1972) (Gura păcătosului adevăr grăieşte). Zaharia Stancu, prezidentul
adunării, a dres busuiocul zicând că “aşa sunt scriitorii tineri în afirmare.”
6
Numărul 3 al revistei Lumină Lină/ 2014.
7
Avionul de vânătoare I.A.R-80 proiectat şi fabricat la uzinele I.A.R.-Braşov. Vezi
pe fuselajul acestuia cocarda tricoloră, mai târziu cu însemnele Regelui Mihai în
cruce. Reproducerea este din Romanian Air Force. The Prime Decade, 1938-1947
by Denes Bernad, Color by Dan Greer and Richard Hudson, Squadron/signal
publications, Texas, 1999.
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Aparent complicat.
În fapt, mai mult decât simplu.
- Lumina lină- modul energetic spiritual-cultural al românităţii
integrale, purtând-o pe planetă, cu escale trimestriale revigorante în
diaspora, hrănindu-i rezistenţa la înstrăinare, conştientizându-i valorile,
exprimându-i-le în limbaj universal, computerizându-i-le în istoria
contemporană a românităţii.
- Lumină Lină versus manipularea ostentativ denigratoare a
României.
- Lumină lină vector al etnicităţii specifice integrat perenităţii.
(Rigola produselor consumiste ţine de tomberon, nu de istorie literară).
Iertare M. N. Rusu pentru viciul ăsta al istoriei. În care istorie,
vreau, nu vreau, înscriu şi Lumină lină cu toate adiacentele: Cenaclu,
manifestări publice acolo şi aici; mereu şi mereu în, de la şi prin
românitate.
Numărul 3 se înscrie cu cinste în serie.
Părintelui Theodor Damian plecăciune. Poetului şi savantului,
admiraţie. Universalului M. N. Rusu îmbrăţişare şi dor de revedere.
Doamnei8 respectuoase sărutări de mâini.
Statornic în afecţiune, camaraderie şi încredere,

8

Daniela Mariano, strănepoată a Mareşalului Averescu.
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COMAN ŞOVA

Visez un loc
Visez un loc de pace, cu animale blânde
și pini stufoși cu ace argintii,
cu cerul sfânt ca miercurea-n amurg
și stâncile de psalm pustii.
Să curgă apă lină pe prund de ceară moale,
vreau păsări răgușite mirate de adânc,
să simt în sânge zborul de răcoare
și-o lună poposită în vizuini, pe-aproape,
să fete fără țipăt pui de tăcere gri
și stelele să curgă cu foc de curcubee,
când eu, fugit de zgomot, de femeie,
căzut în gura nopții în genunchi,
plecat din bunăstare, înăclăit de vorbe,
turtit de sfat, de prieteni, îngrețoșat mereu,
scăpat de cumințenii, de praful de cărbune,
ieșit din zațul vârstei și-al străzilor tehui,
mă contopesc cu iarba și, fără rugăciune,
las umerii să crească pe astrul nimănui.

Umbra în poeme

Oprește doar clipa

Mai treci prin fața ochilor subțire,
să crească umbra în poeme,
e doar un pas și vine-o nemurire,
o noapte întâmplată mai devreme.

Aceasta-i pădurea, iubito,
acestea-s uneltele mele,
acestea-cuvintele,
acesta sunt eu sub amarele stele,
aceștia-s părinții din care venim,
acestea-s păcatele,
vinde-le.
Oprește doar clipa în care iubim.

Iernile și câinii mei te-așteaptă,
o, dacă ai ști că eu sunt cel
cel ce-n visul tău uitat îndreaptă,
în mare taină, al sângelui inel,
ai fi femeie-acestui braț învins
și sărbătoare iernilor ce vin,
de rostul vârstei m-aș lăsa convins
ca de tăria cornului cu vin...
Și mai înalți sub arbori tineri,
vom trece de cu seară în copii,
apoi va ninge peste noi o vineri
și-apoi vom fi, când n-om mai fi, în fii.
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LUCREŢIA ANDRONIC

Prin viaţă
Preotului Th. D.

Odată, cândva, întotdeauna şi mereu, mereu,
am văzut chipul lui Dumnezeu
Mare milostenia Sa.
Mare cât universul şi încă pe-atât.
Trecea de la o frunză la alta,
de la pom înflorit la adâncul
genunii de om amărât.
Pe urma Sa cântau crinii, cupole de brad,
văi înfiorate de farmecul firii fără de moarte
La sânul pădurii s-adunau luminişuri
cu doniţe pline cu miere şi lapte
Am întâlnit pâinea şi sarea,
mână întinsă, umăr la greu,
am întâlnit,
am întâlnit umărul lui Dumnezeu.
Am întâlnit firul de iarbă, bobul de grâu,
mările lumii urcate în soare de curcubeu
La naşterea mea am întâlnit un infinit de stele
Un infinit de lacrimi, de bucurie şi de durere,
În ochiul de stea, am întâlnit
ochiul măicuţii mele, ochiul tatălui meu.
În viaţă, în moarte, în somn şi în vis
în suflet şi trup, în toate clipele zilelor mele,
mereu, mereu,
am întâlnit dărnicia lui Dumnezeu

Călător
Călătoresc în jurul planetelor
de dincolo de zi şi noapte.
Dincolo de verbul a FI.
Ziua explorez împărăţii de nepătruns,
seara beau cupa clipei care s-a dus.
Călătoresc spre planeta unui singur apus.
Caut steaua din care-am căzut
45

înainte de a mă naşte.
Caut universul care mă recunoaşte,
molecula, atomul,
locul de unde începe şi unde sfârşeşte
galaxia OMUL.
Ieslea Lui de naştere.
Caut locul căutat din totdeauna cu toţi ai mei
În fiecare primăvară găsesc
Una, din legătura de chei.
Găsesc ceva-ceva din cele pierdute de ei.
La fiecare cădere de frunză
jertfesc turme întregi de idei
pentru câinii de pază.
Se zvoneşte că molecula, însăşi atomul,
sunt gata să detoneze tot ce urmează.

MARIANA FLOAREA

E(ste) timp pentru toate
în piaţa Carolina
era o lumină
cu parfum
de tuberoze înalte
şi paşi goniţi de vânt
ca de-un cuvânt
al nu ştiu cui
undeva
un lan
de brânduşe
brusc a-nflorit
ca
să ştii că a venit
toamna
şi
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că este timp pentru toate
pentru râs
şi pentru plâns
pentru glorie
şi pentru eternitate
dincolo de cortina de frunze
ce se ridică
şi cade
şi fiindcă mai
aveam timp
mi-am luat capul
strâns
în mâini
şi am plâns.

MIHAELA ALBU

Ce frig! Ce întuneric!
Cu nori de ploaie tu te-ntuneci
şi chemi şi fulger să m-alungi.
...............................................
Un vânt năprasnic spulber vise.
Ce întuneric s-a lăsat!
Tu nu mai vezi lumini promise
căci porţi cu tine greu păcat.
Eu chem chiar frunza să te-aducă
şi floarea ce-nflori în zori,
iubirea tu o crezi caducă
şi-ndepărtaţi ai ei fiori.
Ce iarnă grea şi nemiloasă
răci speranţa şi-o trecu!
Ce greu troiene mă apasă
când le îngheţi cu gândul tu!

Dinspre toamnă ... către iarnă
Vorba ta miroase acum a iarnă.
Cerul tău priveşte cu ochi vineţi;
Lacrima-mi se-ntinde-n gene lungi.
Ia un bob din ea şi pune-ţi
Talisman când mă alungi.
Eu lumină am în palmă...
Tu striveşti nădejdi şi duci
în părere de cuvinte
iod din frunzele de nuci.
Întuneric ne-nconjoară
Vântul a uitat de vară.
Vorba ta se duce-n iarnă;
Lacrima-mi îţi cade-n palmă
dar nu arde ...
Îngheţat e orice vis!

47

IOAN N. ROŞCA:

Uha!
Mândră şi dreaptă
stă statuar pe picioare
ca un top model
cu pieptul uşor devoalat.
Pare o ţărancă în sărbătoare
prin veşmântul ei bogat şi-nflorat,
ca un fel de port popular
adus în oraş de la sat.
Ochii săi
cu învăluiri şi scânteietori,
căprui la amiază,
de un albastru agresiv în faptul serii,
întrebători şi iscoditori,
te hipnotizează.

Ziua se retrage în sine,
dar noaptea revine
şi se simte aproape
de cei din spitale,
călători peste ape,
de muribunzii pe la casele lor,
de intelectualii visători,
care se plimbă prin viitor.
Ar vrea să se ştie
că noaptea nu, nu se moare,
că din moarte se-învie
şi îşi strigă prezenţa:
Uha! Uha!
ne mângâie
şi ne încurajeză Buha.

Priveşte, dar nu vede:
o orbeşte lumina de-afară.
Doar lumina lunii şi stelelor
o înfioară.

Prin ploaie
O pasăre trece prin dreptul
ferestrei,
apoi alta, şi alta,
spintecând ploaia de vară,
lungă şi deasă,
şerpuitoare,
în lumina scăzută,
sub norii prin care
nu mai străbate
nicio rază de soare.
Eu,
fără să privesc pe fereastră,
le văd
aşa cum se reflectă
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cu atmosferă cu tot
în oglinda şifonierului din dormitor
şi le admir cutezanţa
în timp ce stau înclinat
rezemându-mă de coapsa iubitei.
Şi mă cuprinde deodată un dor
să ies cu iubita în ploaie, să zbor.

CĂRŢI ÎN AGORA
M. N. RUSU

Piatra kantiană
Când în anul 1977 comentam în revista
Viaţa studenţească volumul Caietul debutanţilor
(Ed. Albatros), nu cred să fi ocolit numele poetului
Gh. Pârja din sumarul acestuia. Aş fi curios astăzi,
aici, la New York, să revăd textul respectiv şi să
constat câţi din acei debutanţi înseraţi în volum au
ajuns la maturitate literară deplină sau sunt nume consacrate în lirica
noastră contemporană. Cert este că studentul Pârja de atunci, astăzi este un
poet consacrat cu o serie de volume anterioare celui prezent, care vin în
sprijinul afirmaţiilor mele, deşi nu am avut ocazia să mi le procur. Poetul
mi l-a trimis pe acesta, Lacrima Sfinxului (Ed. Proema, 2014) şi-mi este
suficient să-mi fac o părere total favorabilă liricii sale actuale. Mai mult
decât atât, când l-am cunoscut personal în biroul meu de la revistele Viaţa
studenţească şi Amfiteatru am avut o comunicare simpatetică, văzând în
ţinuta şi vorba sa cumpănită siguranţa şi fermitatea omului din Maramureş.
Noul său volum de versuri îmi îndreptăţeşte vechea impresie, ba mai mult,
mi-o creditează etic şi estetic.
Gh. Pârja îşi deschide cartea cu un poem de Nichita Stănescu
dedicat lui Gh. Pituţ. Şi eu îl am la inimă pe blândul solid Pituţ, am scris
despre cărţile lui de poezie, mai ales că am avut un mare prieten lângă noi,
Pituţ şi cu mine, pe Nichita Stănescu, geniul tutelar al generaţiei noastre.
Una din semantemele preferate şi promovate de autor în Lacrima Sfinxului
o formează spiritul lui Nichita şi al lui Pituţ într-o combinaţie de o rară
forţă expresivă şi implicit emotivă. Sigur, poetul nu poate ocoli marii lirici
moderni, pe Tudor Arghezi, de pildă („Mi-a bătut la uşa Dumnezeu” – p.
24), pe Emil Botta („Din Paradisul fără saţiu” – p. 18), pe Gh. Pituţ („Să
iau în spate un bolovan/ Cu el să trec oceanul, marea” – p. 20) sau pe
Nichita („Sfinxul adulmecă în nări/ O altă lege din pustie” – p. 23;
“Vederea cosmică clipită/ Aşteaptă lumea altui cer” – p. 38), pe veşnic
tânărul Labiş („Ochiul viclean este cătarea” – p. 36) etc.
Aceste coincidenţe semantice nu fac altceva decât să fie subordonate
şi topite de Gh. Pîrja printr-un discurs armonios în motivul liric
fundamental “bolovanul” sau mai bine zis al pietrei, ca simbol al valorilor
ancestrale, morale şi cosmice româneşti. Deci piatra ca element geologic al
natalităţii române, al Carpaţilor ca monument naţional vegheat de Sfinxul
de pe Caraiman: „Cu ce vapor vei trece Styxul/ Mai ştie umbra din pustie/
Greşit îmi va răspunde Sfinxul/ Că lumea asta nu învie// Ce poţi gândi tu
zeu pietros/ Despre minunea colosală/ Când stelele cădea-vor jos/ Din cerul
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lor pentru o seară// Apoi un astru de pământ/ S-a auri precum o toamnă/ Şi
răsări-va din Cuvânt/ Imperiul firelor de iarbă// S-a pogorî o vreme dulce/
Precum trecutul majestos/ Oprindu-se la o răscruse/ Întorsul lumilor pe
dos” (O vreme dulce).
Ca această poemă antologică sunt încă multe în volumul lui Gh.
Pârja, deşi subţire ca număr de pagini, volum care ar merita o cercetare
aparte, dar spaţiul restrâns al recenziei nu-mi permite deocamdată.
În esenţă Pârja tânărul de altădată, omul matur şi maturizat de astăzi
este un moralist ascuns într-o piatră, precum Kant în aforismul „Cerul
înstelat deasupra, legea morală în mine”.
Nu pot să nu menţionez ilustraţia grafică a volumului datorată lui
Mircia Dumitrescu, alt prieten străvechi al marelui Nichita şi prefaţa
aproape exactă, dacă nu metaforică, semnată de Horia Bădescu.

ION ROŞIORU

Pendulând între cuvinte şi tăceri
Născut în acelaşi an ca şi Nicolae Labiş, scriitorul Ion Haineş a
semnat până acum şase cărţi de poezie: Clepsidra (1975), Anotimp amânat
(2006), Magia comunicării (2007), Tăcerea şi cuvântul (2013), Stări
(2013) şi Semne (2013), două romane: Anotimpuri (1983, reeditat în 2013),
şi Fisura (2004), precum şi numeroase studii de critică şi istorie literară cu
tentă şi ţinută universitară.
Cea de a şaptea carte de poeme se numeşte Sub semnul mirării
(Editura RAWEX COMS, Bucureşti, 2014) şi ea face dovada multiplelor
disponibilităţi tematice şi stilistice ale unui autor extrem de cultivat şi de
sensibil şi căruia nimic din ceea ce se întâmplă în epoca sa nu-i rămâne
străin. Noul volum se deschide, programatic, cu definirea poeziei care,
printre alte virtuţi terapeutice, o are şi pe cea vindecătoare de moarte, sau,
cu siguranţă, pe aceea de a atenua efectul dureros al perceperii cu acuitate a
scurgerii timpului. Divizarea acestuia în secunde, minute, zile, săptămâni,
luni, ani, lustri, decenii, secole, milenii ş.a.m.d. e o convenţie la care
oamenii ar fi putut renunţa, caz în care trecerea timpului n-ar fi mai fost
resimţită, poate, în niciun fel (Trebuia să te naşti). În aceeaşi ordine de idei,
dacă în loc de cuvinte ar exista doar tăceri, e posibil ca între oameni să nu
fiinţeze atâta lipsă de comunicare. Poetul are nostalgia unui astfel de topos
în care simţurile şi-ar prelua unul altuia funcţiile şi s-ar potenţa reciproc (Ar
trebui). Iată o secvenţă din acest scenariu utopic: “reîntors/ dintr-o lungă
absenţă/ ţipăt alb/ ochiul meu/ va strivi/ în străfulgerul clipei/ trecutul/
inutilei câmpii/ şi-n genunchi/ către mirele mării/ voi începe să tac/ să
ascult/ o poveste/ trăită de mine/ de tine/ odată/ demult” ('umai tu să nu
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pleci). Sau: “îşi pierd busola păsări, lovindu-se- de-un zid/ în care cu
tăcerea mai pot să te ucid,// dar azi, privirea-ntoarsă spre ţărmul devastat/
se-ncremeneşte-n golul în care tu ai stat” (O, dimineţi surpate).
Asistăm în discursul poematic al lui Ion Haineş la un perpetuu ritual
de retragere din simţuri, din prezent spre trecut (Timp suspendat), spre
peşterile primordiale, spre rădăcini (Mama), spre Geneză, spre increat, spre
tăcerile absolute care să favorizeze noi elanuri existenţiale (Magia
Comunicării). Internetul ar putea fi o asemenea fereastră, the blue window,
spre nenăscut. Puţini poeţi au pus cu atâta înverşunare în ecuaţie cuvintele
şi tăcerile aşa cum o face Ion Haineş. Cuvintele sunt de prisos, ele putând
declanşa cele mai neaşteptate malentendu-uri, deci mult mai nocive decât
orice tăcere între oameni şi îndeosebi între îndrăgostiţi, prilej de a-i aduce
un nețărmurit elogiu acesteia din urmă: “Când ne-ntâlnim, tăcerile
vorbesc,/ Se face aerul o sărbătoare,/ Zăpezile albastre se topesc,/ A răsărit,
deja, timid, o floare” (Structura comunicării). Cuvintele, pe măsură ce-s
rostite, fie în şoaptă, fie cu voce tare, sperie miracolul firii, în timp ce
tăcerea îl sporeşte: “Dă-mi mâna,/ priveşte-mă-n ochi,/ aşază-ţi capul pe
umerii mei,/ să ascultăm curgerea râurilor,/ uşoara adiere a vântului seara,/
cântecul inefabil/ al privighetorilor,/ privind fascinaţi/ căderea stelelor,/
dâra lor luminoasă,/ ca o traiectorie de destin;/ restul e tăcere,/ un mod de a
spune/ că trăim într-un miracol/ continuu” (Tăcerea). Nu va obosi nicicând
să pună în antiteză cele două noţiuni capitale pentru el în comunicare,
fiindu-i parcă greu să opteze între ele şi găsindu-le amândurora valenţe de
complementaritate: “Cuvântul e o scoică produsă-n timp, o perlă,/ Aud
vuietul mării cum freamătă-n cuvânt/ Sau cântul unei păsări, al unui tril de
mierlă,/ Presimt venind furtună în palele de vânt.// Tăcerea e de aur, dar
aurul străluce/ Doar la lumina zilei, sub zodie stelară,/ Inelul de logodnă
spre fericire duce,/ Tăcerea e ca mierea, când dulce, când amară” (Tăcerea
şi cuvântul). Dacă tăcerea îşi are raţiunea ei revigoratoare, cuvintele îl ajută
pe poet să reinventeze, cum altădată Demiurgul, universul şi să se integreze
în el (Am uitat). Nu se concepe în afara cuvintelor şi nici a tăcerilor care le
potenţează: “prin Cuvânt eu mă vindec de moarte,/ prin tăceri eu comunic
cu Tot,/ ni s-a dat din vecii s-avem parte/ de minunea de-a fi într-un cod”
(Sufletul meu). Cuvântul, ca miracol suprem, nu încetează să-l fascineze pe
poet, dar şi să-l înfricoşeze în acelaşi timp. Magia Cuvântului primordial e
departe de a-şi fi epuizat exercitarea asupra lumii, poetul resimţind din plin,
în orice clipă, acest fenomen care dispersează şi coagulează concomitent.
Universul nu-i decât reflexul acestui Cuvânt rostit (Teama de cuvânt).
Nostalgia tăcerii îl poartă spre pacea trăită deopotrivă în increat sau, mai
apoi, în spaţiul amniotic ('ostalgia tăcerii). El e conştient de forţa de
sugestie şi de încărcătura emoţională pe care, aidoma sincopei în fluxul
muzical, o are tăcerea printre cuvinte (Vioara, pianul, tăcerea). În alt
poem, mama e evocată pentru ştiinţa ei de a-şi tăcea boala şi gândul
dureros că-i va abandona pe cei dragi (Mama ştia). Poetul imaginează mai
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multe ipostaze ale tăcerii: cea din timpul mesei în familia-clan de tip
feudal, cea din chilia călugărilor care se roagă, cea reclamată de ascultarea
unui concert, cea în care contempli pădurea în aşa fel încât să auzi seva ce
pulsează în trunchiuri, cea din faţa ceştii de cafea ce-şi împleteşte aburul cu
fumul ţigării în timp ce un motan leneveşte alături etc.
Ca altădată Ion Barbu, poetul e conştient că trupul autorului este
autodevorat întru trecerea în text, ipostaza totemică prin excelenţă fiind aici
ursul retras pentru hibernare: “mă voi hrăni/ din mine însumi/ până la/
topirea zăpezilor/ când/ ameţit de pământul verde/ mirosind a pâine
aburindă/ voi ieşi-n faţa voastră/ orb, implorându-vă:/ “trageţi!”/ atunci
orice glonţ/ mă va putea nimeri” (Ursul).
Scenele de dragoste se circumscriu unor ritualuri cu rezonanţe
cosmice şi antrenează participarea elementelor fundamentale ale firii:
“sărutul tău/ sărutul meu/ pecetluind/ logodna/ dintre cer şi pământ/ dintre
pământ şi ape/ luminând orizontul/ mai aproape/ aproape...” (Sărutul).
Poemele de dragoste încântă prin ţinuta clasicizantă şi prin candoarea pe
care o pun în undă lecturală: “Azi nu mai sunt al nimănui,/ Ci doar al
ochilor căprui/.../ Adie vântul cald, de mai,/ Eu nu eram de nu erai” (Ochii).
Dragostea are, ca şi poezia, virtutea de a-l scoate pe poet de sub presiunea
timpului şi de a-i simultaneiza principalele faze ale existenţei: “Te strâng în
braţe şi sărut/ Clipa de-acum, eternitate,/ Prezent şi viitor, trecut,/ Într-o
secundă trăiesc toate.// Noi nu mai suntem noi în timp/ Deşi ne regăsim în
spaţiu/ Şi inventăm un anotimp/ Al dorurilor fără saţiu” (Priveşte-mă în
ochi). Nu se grăbeşte deloc în a-şi descrie total iubita, temându-se, parcă, să
nu dispară ca o nălucă, cum ar spune Vlahuţă, şi se opreşte focalizator când
asupra ochilor, când asupra genunchilor. Forţa transfiguratoare a gândului
de dragoste pune în mişcare benefică întregul univers: “când mă gândesc la
tine mai intens,// ecranul minţii declanşează sori/ ce luminează fascinante
spaţii/ şi vindecă mai vechile erori/ supuse altor gravitaţii” (Gândul).
Conştient de faptul că verba volant, poetul e adeptul formelor de
comunicare non-verbală şi nu mai pridideşte să elogieze omul care de-a
lungul istoriei sale milenare a inventat numeroase feluri de a-i comunica
posterităţii o experienţă de viaţă: “eu am inventat pictografia,/ ideografia,/
scrierea hieroglifică/ eu am inventat hârtia/ şi scrierea alfabetică,/ cea mai
miraculoasă invenţie,/ din dorinţa eternă/ de a comunica,/ de a pune ordine/
în lucruri,/ de a dăinui/ peste veacuri” (Inventatorul). E lăudat, în aceeaşi
ordine de idei, scribul cu care se identifică în truda anevoioasă a scrisului
(Tiparul, Scribul etc.). Cartea e inspirat definită drept “revanşa
Cosmosului/ asupra haosului,/ jocul secund al Divinităţii” (E-book). În
contratimp cu cei care hulesc Internetul ca “meşteşug de tâmpenie” pentru
tinerele generaţii, poetul îi vede partea bună şi unică în procesul necesarei
comunicări.
Întâlnim în cartea lui Ion Haineş câteva nuclee tematice, cum ar fi,
bunăoară, cel inspirat de tripticul sculptural brâncuşian de la Târgul Jiu:
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Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana fără sfârşit. Poetul stoarce de
semnificaţii interpretative fiecare din aceste capodopere intrate în
patrimoniul artei universale. La fel va proceda abordând un tablou al lui
Ştefan Luchian (Un zugrav), ca şi atunci când subiectul poemului său va fi
dansul ca formă paroxistică de comuniune între doi îndrăgostiţi care din
lumea înconjurătoare evadează în ei înşişi, iar natura le devine brusc
complice: “Te ţin în braţe şi-mi răspunzi/ Cu-aceeaşi tandră ameţeală/
Suntem doar noi în sala goală/ Nu e nevoie să te-ascunzi” (Dansul). Alt
nucleu tematic este cel consacrat semnelor, poetul însuşi considerându-se
născut sub semnul mirării. În Semnul interdicţiei emite ideea că omul se
naşte liber, dar un şir interminabil de interdicţii pe care familia, instituţiile
cu aşa-zis rol educaţional ori morala socială cu toate convenţiile frizând nu
o dată absurdul, îi anihilează insistent această libertate. Poemul Semn de
carte constituie o frumoasă şi originală declaraţie de dragoste faţă de cea
care-i stă alături de-o viaţă. Poate cel mai consistent şi mai extins nucleu
este cel al diverselor stări încercate: Starea de graţie, Starea de urgenţă,
Starea de contemplaţie, Starea de sănătate, Starea de confuzie, Starea de
hipnoză, Starea de anxietate, Starea de luciditate, Starea de asediu, Starea
de veghe etc. Poetul se introspectează şi se pune în diverse situaţii psihoclinice, ca, de pildă: “Îndrăgostit de tot ce mă-nconjoară,/ De flori, de pomi,
de păsări, de albine,/ Îndrăgostit de dragoste, de tine,/ E ca şi cum m-aş
naşte-a doua oară” (Starea de îndrăgostire).
Echilibrul planetei este şi al poetului care vibrează la unison, de
fericire, cu întreaga fire: “Sunt fericit când ploile bogate/ Aduc speranţe de
belşug şi rod/ Şi spală sufletele-nsingurate/ De aerul tristeţii şi de glod.//
Sunt fericit când cad zăpezi grozave/ Şi-mbracă totul în argintul pur/ Şi nu
mai văd în jurul meu epave,/ Nici boli, nici suferinţe împrejur” (Starea de
fericire). Stărilor li se adaugă alte poeme înrudite tematic şi excelând prin
atitudinea civică şi ecologică sănătoasă şi justiţiară a autorului: Boală,
Spitalul.
Multe poeme sunt dedicate anumitor meserii şi ocupaţii. Titluri
precum: Inventatorul, Scribul, Dirijorul, Călugării, Schiorul, Scafandrul
vor să reabiliteze respectivul gen compromis de poeţii realismului socialist
care avea o mare predilecţie pentru a portretiza stahanovişti şi fruntaşi în
producţie din industrie şi din agricultura recent colectivizată. Din aceeaşi
perspectivă e reluată tema cailor pe care mecanizarea agriculturii i-a scos,
făcându-şi din asta un merit, din milenara tradiţie a poporului român: Caii,
Moartea cailor.
Ion Haineş, pendulând între cuvinte şi tăceri, e un poet cu reale
propensiuni în studiul simbolismului. Discursul său nu ocoleşte
intertextualismul (a se vedea numeroasele aluzii culturale, inserarea de
citate în textul propriu ori motto-urile din Esenin, Ştefan Petică, Ion Barbu,
Eminescu, Sfântul Apostol Pavel) transmite un mesaj pozitiv, de proslăvire
a vieţii în demnitate, de statornicie în dragoste, de credinţă şi de speranţă
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întru mântuire prin îndemnul făcut semenilor săi de a nu se abate de la
Calea prin excelenţă iisusică (Ce planuri are Dumnezeu cu noi,
Mântuirea). E indicat ca oamenii să se întoarcă la descifrarea tainelor firii,
preocupare care a dispărut odată cu o întreagă civilizaţie rurală (Citirea
semnelor). Ecologist convins, poetul militează pentru ocrotirea, cât nu-i
prea târziu, a planetei albastre şi trage, în acest sens, un semnal de alarmă
către cei care spoliază fără milă pădurile şi poluează apele, solul şi aerul:
“Să-i dăruim Pământului salvarea,/ Salvarea lui, a neamului, a mea,/ Starea
de sănătate este starea/ De la-nceputuri, Dumnezeu o vrea.// Izvoarele să
murmure-n cristale/ Şi ploile să spele tot ce-i glod,/ Zăpezile să cadă
triumfale,/ Câmpiile şi pomii să dea rod” (Starea de sănătate). Dar oare îi
va auzi cineva acest strigăt cu rezonanţe nu o dată patetic păunesciene?
Greu de presupus. Poetul îşi face, după puterile şi cu mijloacele sale,
datoria de cetăţean al lumii.

PETRE ISACHI

Capacitatea de
(auto)iluzionare şi lirica
cerebrală*
Nimic mai productiv
pentru un poet, decât capacitatea
de (auto)iluzionare. Dacă cineva vrea să studieze funcţia iluziei şi a
mitogenezei în procesul poetizării din opera unui scriitor, îl rog să
(re)citească volumele lui Petru Scutelnicu, în ordinea apariţiei: Paznic la
floarea de măceş, 1996; Ameninţarea cu viaţa, 1998; Viaţa de unică
folosinţă, 2002; Poem pe cord deschis, 2006; Imperiul cu poeme, 2011, şi,
desigur, Îmblânzitorul de iluzii, 2014. Prima constatare a fratelui nostru,
cititorul, după lectura textelor, este că iluzia nu numai că nu subminează
însuşi conceptul de artă, ci, dimpotrivă, îi asigură longevitatea, cultivând
simultan augusta minciună a literaturii şi resorturile vanităţii autorului/
receptorului. Credinţa lipsită de măsură (=iluzia), a poetului deziluzionat
ce-şi proiectează/ transfigurează în poeme concise, o lume contaminată de
angoase colective, spaime atavice, complexe, reverberaţii, amintiri, iubiri
romantice, despărţiri, melancolii provinciale, cărţi de zăpadă, ameninţări,
uitare, frig existenţial, clipe de toamnă, dictatură, copilărie pierdută,
* Petru Scutelnicu, Îmblânzitorul de iluzii, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău,
2014.
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înstrăinare de sine şi de lume etc. este un extraordinar spaţiu al mitogenezei
ce-i alimentează poetului imaginarul poetic, harul demiurgic şi inspiraţia.
Scriitorul născut la Tg. Mureş, cu studii superioare la Cluj-Napoca,
transfigurează în volumul Îmblânzitorul de iluzii un acut sentiment al
insecurităţii, omniprezent parcă, într-o cetate etern asediată de
provincialism (= o faţetă aparent inofensivă a prostocraţiei ce naşte şi
perpetuează abjecţia umană şi dictatura frigului), în care amintirea,
presimţirea primejdiei şi a iminenţei apocalipsei individuale, sociale,
politice, neliniştile firii, sentimentul decăderii morale, spirituale şi a
pierderii valorilor consacrate, dezamăgirile ce fac ecuaţia vieţii, ordinea
socială fals-europenizată, străină fiinţei individuale şi naţionale, pierderea
identităţii sinelui, fatalitatea destinului etc. nu fac decât să decoloreze
urmuzian, vălul albastru al iluziei.
Paradoxal, în alchimia şi arhitectura noului volum, nu poetul
“îmblânzeşte iluzia”, ci iluzia necenzurată (= “spiritul ce gândeşte în sensul
lui”, J. Paulhan) îl sileşte pe autor să se pună în slujba ei, pentru a înşela
gândirea poetică, mitică, filosofică, religioasă etc.. Deschid volumul la
întâmplare: “o iarnă în formă de verb/ dintr-o noapte ce mai fumegă/ pe
dungă de stea călătoare/ prin oraşul meu umblă porumbei/ ca o rugăciune
caldă” (Pastel, p. 30). A doua constatare a fratelui nostru, cititorul, după
lectura integrală a volumului. Măria Sa (re)descoperă că inspiraţia
balzaciană a lui Petru Scutelnicu, de a face din iluzie, supratema scriiturii
nu este întâmplătoare Mesajul himeric, melancolizat subversiv şi topit în
substanţa celor 70 de poeme, are simultan, funcţie estetică, poetică şi
poietică: iluzia care ne îmblânzeşte (titlul este voit paradoxal; felicitări!)
este creaţie despre care, aşa cum susţinea cândva R. Tagore, nu poţi spune
că este ireală. Dimpotrivă! Îmblânzirea iluziei înseamnă, în viziunea
prietenului meu Petru Scutelnicu (toţi poeţii sunt prietenii mei!, nu şi
criticii, prozatorii!), îmblânzirea “scorpiei” ce locuieşte confortabil în
fiecare din noi, înseamnă perpetua noastră (re)umanizare şi voinţă de
comunicare cu celălalt.
În volumul Îmblânzitorul de iluzii, sub prezenţa constelaţiei de teme
şi motive cunoscute cititorului şi din volumele anterioare, legate de
fragilitatea fiinţei (v. Peisaj, p. 6; Abur de orhidee, p. 9; Tramvaiul, p. 18;
Tandreţe, p. 21; Melancolie provincială, p. 31; Dictatura frigului, p. 64
etc.), poetul, un hierofant al unei inspiraţii aparent întâmplătoare, se
descoperă dependent de iluzie şi trădat inexplicabil. Simţindu-se părăsit de
iluzii (iluzia copilăriei, a tinereţii fără bătrâneţe, a prieteniei, iubirii,
solidarităţii, aşteptării, comunicării cu celălalt etc.), P. Scutelnicu
(pre)simte ca o fatalitate, primejdia morţii interioare, pericolul vidului
sufletesc, în fapt asfixierea sufletului de agresiunea abjecţiei umane.
Transfigurarea simfonică a unor teme şi motive, precum: toamna (este
reiterată de cca. 19 ori), îngerul, oraşul, soldatul, iarna, scrisoarea,
pumnalul, copilăria, tramvaiul, gara, sufletul, spitalul, fotografia uitată,
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strada etc. naşte o stare poetică transparentă, tragică şi absurdă în acelaşi
timp, de ţi “se vede sufletul” şi te determină “să fugi într-o limbă
necunoscută”. Fuga de sine, de celălalt, de lume, pierderea credinţei etc.
scriu postmodernist muzica elegiacă a volumului Îmblânzitorul de iluzii.
Limbajul poetic inconfundabil, marcă a scriitorului autentic (atenţie!
există, totuşi, pericolul căderii în manierism) este simultan expresie a
spiritului şi a sufletului: “platină în triajul gării/ prin artere îmi circulă/ o
copenhagă de iluzii/ iarna de aspirină de catifea/ de penicilină/ Danemarca
şi frigul de cuarţ/ mângâind poezia/ ca un pumnal” (Vocea poetului, p. 33).
Performanţa poetică a lui Petru Scutelnicu este generată de algebra
superioară a spiritului ce configurează sub lirica cerebrală, misterul omului
ce “prinde cu sufletul gheaţa lumii” (v. Omul, p.40), încât “absurdul
semnificativ” (Călinescu) prinde contur atunci când te aştepţi cel mai puţin:
“Cuţitul de argint/ este o stradă/ sau o tristeţe/ bezna hohoteşte prin
fereastră” (Scrisoare la vreme de seară, p. 32). Conciziunea poemelor,
lapidaritatea versurilor, tristeţile iremediabile, rafalele de singurătate,
privirile de cuarţ, melancoliile însângerate, anxietăţile potenţate de o iarnă
definitivă, starea de “toamnă ghimpată”, senectutea (pre)simţită ca o
ameninţare, minciuna vieţii inclusă în “copenhaga de iluzii”, modul atipic
în care îşi cheltuite “însingurarea” în fiecare zi, nepăsarea existenţială,
“gerul din provincii”, senzaţia de lume expirată, ce convieţuieşte într-un
azil de bătrâni, absurdul ce se insinuează în progresie geometrică etc. sunt
tot atâtea inginerii poetice ce-şi rătăcesc însuşi autorul, într-un labirint
borgesian, construit chiar din iluziile celui ce se visa “paznic la floarea de
măceş”. Personal cred că Petru Scutelnicu apără cu aceeaşi forţă de
(auto)iluzionare frumuseţea lumii; “figurantul dintr-o piesă oarecare/
buimăcit de o rafală de singurătate/printre flori de catifea/ şi logaritmi în
baza doi/ prin ceaţă/ de martie/ ochii tăi de cuarţ/ nici o toamnă nu mai
trage la peron/ în oraşul pălmuit de nepăsare” (Lecţia de matematică, p.
36). Tendinţele de eroificare, de sanctificare şi de tabuizare (v. Rugă, p. 8;
Cuvinte, p. 15; Tristeţea unei clipe, p. 24; Drept la replică, p. 29; Viaţa, p.
43; Copilăria, p. 55; Frigul ostenit, p. 62; Strada, p. 73 etc.), sunt atenuate
de melancoliile “torenţiale” de sorginte bacoviană, de ludicul barbian şi de
cuminţenia pământului specifică oricărui poet ardelean ce se îmbată cu
poezie şi cu virtute, respectând, în principiu, toate interdicţiile.
De fapt, aici am vrut să ajung. Interdicţia omniprezentă în lumea în
care trăim naşte nevoia de iluzie poetică, potenţează măreţul mister al
existenţei de care suntem fascinaţi şi intuiţia lirică, mai exact intuiţia pură
necesară poetizării: “păsarea măiastră/ îţi tulbură cerul din privire/ ţi se face
seară/ prin sălcii încovoiate de somn/ primăvară atât de cadâncă/ încât se
întorc salcâmii acasă/ viaţă zornăitoare/ pe Covaci şi Gabroveni/ viaţă
îndepărtată/ îţi prind o stea căzătoare/ în mijlocul inimii” (Ai putea să
atingi melancolia, p. 72).
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Arta de a vizualiza stările, ideile, iluziile, interogaţiile, mirările,
revoltele etc. transformă acest volum într-o pictură oarbă, ce se aude în loc
să se vadă (apud. Leonardo Da Vinci). Se aude muzica unui suflet ce se
crede trădat de iluzii, de prieteni, de lume. Îl asigur pe redactorul-şef al
revistei Plumb: iluziile nu trădează niciodată. Noi suntem cei care le
trădăm. Noi uităm că cine trădează se trădează. Cu siguranţă, poetul Petru
Scutelnicu va continua să cugete (adică să se iluzioneze la modul absolut),
să scrie “cărţi de zăpadă” (v. şi poemul cu acelaşi nume, p.74), să viseze la
“fântâni sălbatice” şi să mângâie “poezia, ca pe un pumnal”.

LUMINITA COJOACĂ

Se face piatra
Apă de piatră
Cu foc şi noroc
Şi s-a aprins ursitul în joc
Apă de piatră
Uscată şi seacă
Ţi s-a intors
Cuvântul în vatră
Apă de vis
Pâine şi iris
Te scoală şi spală
Paşii din vorbe apuşi fără fală

Apă de strigat cu dor legănat
Cine te-a ursat
Somnul de minune
Care nu mai vine
Cine te împarte
Leagăn cu de toate
Stâmpărat venin
Sânge viu cu chin
La apus de masă
Domnul iar apasă
Apă scuturată
Pentru morţi ursată

Apă de ghioc
Ţi-ai aprins norocul tot
Şi-ai uscat o masă
De pământuri roasă
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LUMINITA COJOACĂ

La adăpostul soarelui
La adăpostul luminii
Soarele se duce prietenos
Imbată moartea
Apărută pe neaşteptate
Lespedea dacă se trece
Zorile se aprind
În semn de sărbătoare
Paşii cărnii se pleacă
Peste scândură
Să se ferească lumina
Ca să nu scapete
De cu seară
Dumnezeu se uita la

Lumina multă
Ce-l strigă
Cu focul deschis
Rostul ca să-l păzească
Să nu se spargă
În tăciune
Zorile ca să mişte
In dimineaţă strigată
De îngeri
Prea duşi la biserică
Uşa ca s-o deschidă
Să le fie uşor de zis
Cu focul prescris

Realitate permanentă

Piatră arătată

Laptele se desface de înger
Copiii morţii plâng soarta alături
Flăcări de furtuni se face
Voinţa când e trezită dimineaţa devreme
Paşii morţii nu lasă urme în lume
Impart untdelemnul în rădăcină de viaţă
şi scândură
Pământul să nu se întindă la umbră
Soarele nu îi face bine
Îl arde prea tare
Şi fructele se coc peste puterile sale
De aceea e bine ca pomenile să
Lase pământul să doarmă
Liniştea de veci netulburat
Când se trezeşte se uită la televizor
Îngerii să-i vadă cum vorbesc mesele
Să le aibă alături
Cum şi candela se pune la capul
pământului
Cu speranţa neaşternută

Piatră fără cântec şi miros
Te-ai ales cu osul ros
Cum e sângele fălos
Fără ciuturi şi odihnă
Piatră stinsă-lacrimă
De obârşie iartă-mă
Ţi-ai aprins pământul în prispa
De carne eşti tot mai ninsă
Lacrimile le alegi
Ochii vieţii îi dezlegi
Carnea o arăţi curată
Lumilor ca arătată
Se alege frunza-n dungă
Domnul piatra o alungă
Se alege frunza-n lat
Morţi cu pietre ai legat
Daţi la oameni de pământ
Pomeni sfinte la mormânt
Daţi la oameni de pomană
Pietre ninse de cu iarnă
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SAVU POPA

Secvenţe de pe jii...
viaţa la ţară e departe
acolo visele se nasc în fiecare găinaţ fie el cât de mic acolo ard
cuptoarele toamnei cu un şuierat trist de bufniţă preistorică acolo veşnicia
uită să se nască din nou cu fiecare minut acolo drumurile satului duc direct
în şoseaua mare oamenii sunt mai liniştiţi nu mai au nevoie de bani
mănâncă tot ceea ce cu mâna lor sădesc
în camera bunicului bătea un ceas pe care l- am crezut stricat
un radio merge în surdină
acelaşi motan sare pe masa plină de resturi de pepene are aceeaşi
ochi ca un cer de dincolo de acest cer vizibil căci la sat dincolo de cer nu se
află universul
se află tot un cer, iar dincolo de acest cer, alt cer
şi tot aşa
un lanţ trofic de ceruri
care se devorează între ele la fel de senin
ca soarele blând de la sfânta Mărie MICĂ
pe care îl priveam din uşa bisericii din sat
sau pe geamul fumuriu roşcat al ei
seara văd un stol de ceruri
cu stomacurile aeriene
încărcate de bucăţi de cer nedigerat

*
aproape că a secat jiul de unde peşte bunicul nu se va mai putea
duce la pescuit până la dunăre e departe nu mai poate să meargă nici cu
maşina iar picioarele i s-au umflat i s-au înegrit de atâta durere
stau de câteva săptămâni în satul copilăriei mamei aceleaşi icoane
mă privesc cu ochi de copil nevinovat din orice parte a casei
acelaşi gust îl au şi pepeni apoşi
trecut, grăsime şi vară oltenească
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*
Cum mai trecea acelaşi tren, nepoate, dimineaţa înainte de cinci...
aducea muncitorii şi în gara fabricii, construită pe la 1912, ei se dădeau jos
în dimineaţa geroasă ca în fiecare altă dimineaţă
Noi, dragu moşului nu aveam bani de buz sau tren, aşa că eu o luam
pe jos de la noi, meream oblu pe strigoiţă şi ieşeam în dealul papistaşilor,
acolo unde ungurii omorâseră atâţia români
Uneori dimineaţa când privesc roua de pe acea iarbă gândesc că e
sângele care de atâta amar de vreme şi-o fi chert culoarea
Şi ajung în coastă, de acolo mă aflu sus de poci vedea în depărtare
sighiul
Şi când ajung eu nu e nici ţipenie de om în fabrică sau în jurul ei
De abia o ţâră mai încolo ajunge trenul cu oameni

*
ah, cozile ăstea pentru două kile de cartof să stai ore întregi apăi
duminicile când nu poţi să împrumuţi de la vecini două felii de pită toate
magazinele închise care scriu alături de firmă, îngroşat în bold
non stop
ce să-i faci vorba unui amic mai ratat decât mine stau acasă noroc că
nu am boala jocurilor pe net mai stau din când în când pe face dar la măsa
asta-i viaţă niciun răspuns la cele două civiuri trimise
am verificat numai spamul de vreo zece ori
ăştia s-au săturat de români ca pruncii din orfelinate de grisul cu
lapte
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De la stânga: Mesut Șenol (Turcia), Prof. Dr. Maria Bátorová și Milan
Richter (ambii din Slovacia), la Bratislava, 24 septembrie 2014.

MÁRIA BÁTOROVÁ & MESUT ȘENOL

Sny Istanbulu*
Keď sa budím, akoby som sníval
s otvorenými očami
'ečakala som nič, keď som šla sem
Prichádzalsom týmto starobylým mestom
Vežeako ruky zdvihnuté k modrej oblohe
Vkrajine podobnej nebu
Každéhozdá sa baví tráviť dni a noci vonku
Zanechávajúcsvoje domy opustené
Potomsa tomu nedá zabrániť
Žijúbez konca svoje sny
Snysú snami natrvalo
Slováa pohľady sa miešajú s ľuďmi
Hľadajúcimispriaznenú dušu
VIstanbule je isté
že môžešuskutočniť svoje sny

* În limba slovacă
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MÁRIA BÁTOROVÁ & MESUT ȘENOL

Istanbul Rüyalari*
Ayakta uyuyor gibiyim uyanıkken
Beklememiştim olmasını
Turladım bu antik şehrin yollarını
Bütün eller yukarıya kalkmışken
Kılık değiştirmiş mavi gökyüzüne doğru
Olana bitene izin vermeyen
Cennetimsi memleketin açık ufku
Herkes hayatından memnun belli
Gece ve gündüz hep dışarda gözleri
Terk etmişler evlerini
Kaçınılmaz olmuş sonrasında
Bunlar hiç bitmeyen rüyalar nasılsa
Kelimeler ve bakışlar insanlarla içiçe
Bir ruh ikizi aranıyor elbette
Eh o zaman olur mu olur
Bakarsınız rüyalarınız gerçek olur

Visând la Istanbul
Sunt trează și totuși simt că visez cu ochii deschiși
'u m-am așteptat să mi se întâmple așa ceva
Am rătăcit prin acest oraș străvechi
Și peste tot, mâinile erau ridicate
Către un cer albastru nemaiîntâlnit
Ca să nu se întâmple tot ce vedem acum
Și în împărăția cerurilor.
Toți își petrec
Zilele și nopțile pe stradă,
Casele sunt goale
Și este clar
Că-și trăiesc visele la nesfârșit
Iar visele lor curg mereu căci doar vise rămân
Cuvinte și priviri se amestecă printre oameni
Căutându-și înfrigurate sufletul pereche
Și este foarte posibil
Ca tocmai în Istanbul visele tale să se adeverească.
Traducere în limba română de Muguraș Maria Petrescu
* În limba turcă
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LUCA CIPOLLA

Psicosi

Psihoză

Lasciai lo zaino
ov'è il camino
e fissai un limbo di trascorsi,
lì i sogni eran reali
e la realtà una mia invenzione.
Il cherosene lento bruciava
la fiamma,
così come la logica d'un bimbo
non si capacita del carbone
a 'atale
non senti niente
e la terra diventa pane
quando più non rifletti
il volto d'un senso nascosto.

Îmi lăsai rucsacul
unde e șemineul
și mă uitai fix la un limb de
trecuturi,
acolo visele erau reale
și realitatea o invenție mea.
Kerosenul încet ardea
flacăra,
așa cum logica unui copil
nu înțelege cărbunele
de Crăciun
nu simți nimic
și pământul devine pâine
când nu mai reflectezi
chipul unui simț ascuns.

Lampadina

Bec

E pure esterno da un idioma italoghego,
sento la riva dell'Eire,
7 colpi sordi di fucile
ed un corpo trasmigrato
il mio
davanti a un muretto
sulla rogia vecia,
gente stupita,
lì ancora
nell'agonia dell'ultima notte,
lenti e cannocchiali,
quale età,
l'uomo nei pressi di Saturno e noi
a contemplare,
a occhio nudo?
Due poli,
una sola resistenza,
ma è quella che ti nasce,
propaggine tra gli opposti
che genera la vita
e vita, sempre.

Și chiar străin de un idiom italogheg,
aud malul de Eire,
7 lovituri surde cu pușca
și un trup transmigrat
al meu
în fața unui zid mic
peste rogia vecia,
lumea surprinsă,
acolo din nou
în agonia ultimei nopți,
lentile și ocheane,
ce vârstă,
omul lângă Saturn și noi
contemplând,
cu ochiul liber?
Doi poli,
o singură rezistență,
dar e cea care te naște,
butaș printre opusuri
ce generează viața
și tot viață.
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VALENTIN-COSMIN TUFAN

În suspensie
Afară e o linişte prelungă,
o suspensie a materiei,
ca un scenariu de Kusturica.
Ploile au dispărut,
iar din pământ
cresc picăturile ca păpădia.
Într-o formă translucidă
soarele se-adună
din formele opace,
ori din geneza conului de umbră.
Într-o stare de veghe iraţională,
privim ploaia cum se rupe de tulpină
şi pluteşte să-i aflăm semnificaţia.
În starea de veghe
nu găsim graniţa între vis şi realitate –
metafora e acel moment de triumf din timpul transei
pe care îl atingem apoi în material.
Căutăm semnificaţia picăturilor de ploaie
ca privirea dintr-o oglindă
în care lumea e în reverse.

u mi-am câştigat dreptul la visare
Hegemonia greierilor
bate la uşă
palida lună se-adapă morbid
din sudoare
fondul de visare
stă să-l descopăr sub pernă
ca un drept de deţinere
Prepay
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dreptul la visare
l-am pierdut în nopţile târzii
ca lacrima sleită-n clepsidră
în calea timpului
am călcat
visarea în picioare
într-o copilărie proscrisă
la marginea oraşului –
la şotron

Surâs
S-a ţesut o crustă între noi,
trăim ca fluturii
într-o iubire nenăscută,
când ieşim la lumină
ne colorăm unul pe altul −
tu arunci scânteia,
iar eu conul de umbră.
Iubirea e un chist,
un basorelief comun −
o împreunare a mâinilor
ca un balon de energie
ce creşte în el însuşi.
Rotocoale de aer
fac pact cu păpădia
şi se pierd în corpul secundei,
ţi-am rostogolit respiraţia ca pe un cifru,
mă las dus de instinct
ca un orb pipăind o pardoseală Braille −
îţi ating surâsul şi cad în genunchi
ca în faţa unui altar demiurgic.
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SAPIENTIA
ALEXANDRA ROCERIC

Inter alia
Soţului meu iubit, Iliuţă (Ilie Chioariu Sr.) in memoriam

• Oglinzile separă timpul de spaţiu. Ele îţi redau imaginea din clipa când
te-ai reflectat şi în ele încetezi să exişti cum le-ai întors spatele.
• Mândria ca demnitate e despărţită de mândria ca trufie printr-o
prăpastie, nu prin trepte.
• Ce mult ne iubim iluziile!
• Putem pierde ceva fără nici un (mic) regret?
• Minciuna este o altă faţă nenorocită a neputinţei.
• Să nu uităm că niciun obiect nu este de neînlocuit, pe când nici un
singur om nu poate fi înlocuit.
• Oricât te-ai “pregăti” pentru o mare durere, realitatea ei depăşeşte toate
aşteptările.
• Încăpăţânarea este un monolit. De aceea nu se poate trece prin ea. Cu
diplomaţie poate fi uneori ... păcălită.
• Pentru sinucigaş moartea este leacul suferinţei pe care alţii o numesc
viaţă.
• Trăim fără să avem clar conştiinţa că într-una construim amintiri din
care se toarce viaţa noastră clipă de clipă. Unele ne vor supravieţui.
• Avem de navigat între oameni care exasperează prin platitudine şi alţii
care copleşesc cu surprize.
• Ne amintim mai bine minciunile la care am fost expuşi decât cele create
de noi, pe care trebuie să le alimentăm repetat, cu teama de a nu fi
descoperite.
• Să ştii să consolezi fără să-ţi imaginezi că poţi vindeca...
• Este neîndoios că nimeni n-o să se prăbuşească nicicând cu alt avion
decât cel care îi era predestinat! Biletul pentru ultima călătorie a fost
“rezervat” cu mult înainte de a fi solicitat...
• Întrebarea întrebărilor: ce întrebare ai dori să nu ţi se adreseze
niciodată?
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ANIVERSĂRI

STELIAN GOMBOŞ

Preafericitul Părinte Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române la ceas omagial şi
aniversar:
împlinirea a şapte ani de
patriarhat vrednic, rodnic,
îmblelşugat şi binecuvântat de
Dumnezeu (2007 – 2014)
Originar din Banat, mireanul Dan-Ilie Ciobotea avea să vadă lumina
zilei în anul 1951, la 22 iulie, în localitatea Dobreşti, din judeţul Timiş,
fiind cel de-al treilea copil al învăţătorului Alexie şi al Stelei Ciobotea.
Crescut în casă de dascăli, micuţul a desluşit primele taine ale
Abecedarului la şcoala primară din satul natal, urmând apoi cursurile
gimnaziale de la şcoala din localitatea Lăpuşnic. Între anii 1967 şi 1970 a
fost licean mai întâi la Buziaş şi apoi la Lugoj. Din puţinele mărturii pe
care le avem despre aceste etape de viaţă ale Patriarhului Daniel, am aflat
cu mare bucurie despre o dorinţă pe care mama sa, Stela, a făcut-o deseori
cunoscută, aceea ca fiul său să devină preot. Vocaţia a fost, fără îndoială,
incontestabilă.
De la Lugoj a plecat la Sibiu spre a-şi continua studiile la Institutul
Teologic Universitar. În perioada anilor 1974-1976, Dan-Ilie Ciobotea a
frecventat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din
Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea preotului profesor doctor
Dumitru Stăniloae, susţinând mai târziu teza “Teologie şi spiritualitate
creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală”. În perioada redactării şi
elaborării tezei de doctorat, Dan-Ilie Ciobotea a avut ca îndrumători şi pe
alţi doi reputaţi profesori francezi, Gerard Ziegwald şi André Benoit. La 15
iunie anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie
Protestantă din Strassbourg, cu titlul “Réflexion et vie chrétiennes
aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité”.
Traiectul acestui stagiu de doctorat a fost impresionant - la Facultatea de
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Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strassbourg şi la
Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de
Teologie Catolică, Germania.
La numai un an după susţinerea tezei de doctorat, în anul 1980, a
fost numit lector la Institutul Ecumenic de la Bossey din Elveţia, fiind şi
profesor asociat la Geneva şi Fribourg. În această perioadă, ca şi în cea a
cursurilor doctorale, a participat la numeroase întruniri ecumenice, printre
care se numără: al treilea Congres Ortodox al Europei Occidentale de la
Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul despre Filioque de la Klingenthal
Franţa (1978 şi 1979), Conferinţa Studenţilor Creştini de la Wellesley,
SUA (1979) şi Conferinţa ecumenică de la Cambridge Boston, SUA
(1979), la cele din urmă cu tema “Credinţa, ştiinţa, viitorul”. De asemenea,
se pot aminti Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine de azi de
la Mănăstirea Valamo din Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică “Iisus
Hristos - Viaţa lumii” de la Niederaltaich, Germania (1982), Reuniunea
ecumenică asupra rugăciunii pentru unitatea creştinilor de la Veneţia
(1982) şi A şasea adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de
la Vancouver (1983).
Pe fondul unor studii aprofundate legate de misiunea ortodoxă, este
lesne de înţeles apropierea tânărului Dan-Ilie Ciobotea de cuvântul
Evangheliei. Acest lucru a determinat hotărârea viitorului Patriarh de a
intra în viaţa monahală. Sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui
Arhimandrit Ilie Cleopa, care i-a fost şi naş de călugărie, în anul 1987 a
devenit monah, cu numele Daniel.
Activitatea ştiinţifică şi pastoral-misionară a Părintelui Patriarh
Daniel a cunoscut multiple şi diverse valenţe, care i-au conturat un profil
spiritual aparte.
La 12 septembrie anul 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în
funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului
Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a făcut
duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti,
moment şi evenimet de la care, iată se împlinesc acum, şapte ani…
În activitatea sa de până acum, Părintele Patriarh Daniel s-a
remarcat ca fondator de instituţii, publicaţii, organizator de simpozioane,
colocvii, congrese şi expoziţii, iniţiator, sprijinitor şi coordonator a
numeroase programe sociale, culturale şi educative. A înfiinţat şi susţinut
mai multe instituţii de învăţământ teologic, facultate şi seminarii, mai multe
asociaţii social-filantropice şi centre cultural-pastorale, atât în Moldova
unde a fost arhipăstor 17 ani, cât şi în Arhiepiscopia Bucureştilor. O grijă
deosebită a arătat pentru monahism, numărul mănăstirilor şi schiturilor
crescând în timpul păstoririi Preafericirii Sale. Tot în timpul arhipăstoririi
sale, au fost canonizaţi mai mulţi sfinţi români, au fost înfiinţate sau
reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ţară au fost ridicate la
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rangul de arhiepiscopie. A efectuat o vizită irenică la Constantinopol, vizite
pastorale în Austria, Franţa şi Spania, precum şi vizite canonice în mai
multe arhiepiscopii şi episcopii din ţară.
Între multe altele, remarcăm şi reţinem faptul că la Bucureşti,
Patriarhul Daniel a pus bazele primului Centru de presă al Bisericii
Ortodoxe Române, BASILICA ce cuprinde Radio TRINITAS, TV TRINITAS,
Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri BASILICA şi Biroul de presă al Patriarhiei
Române.
Prea Fericirea Sa deţine mai multe funcţii şi onoruri, cum ar fi
calitatea de membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Religioase de la Bruxelles, şi a obţinut mai multe titluri şi distincţii. Este
Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară precum şi al
Universităţii Catolice Sacred Heart, Fairfield, Connecticut - S.U.A., iar la
30 septembrie 2007, când a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, a primit, din partea Preşedintelui României, Domnul Traian
Băsescu, Ordinul “Steaua României” în grad de Mare Cruce.
Patriarhul Daniel a fondat mai multe publicaţii şi a participat la
peste 120 de simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii sau întruniri
naţionale şi internaţionale şi a publicat mai multe volume de teologie. Este
autorul a peste 1200 de articole, studii în română, franceză, engleză şi
germană, cuvântări şi prefeţe, şi, lucru foarte important, sub oblăduirea P.F.
Sale se construieşte în prezent Catedrala Mântuirii Neamului.
Un sincer şi călduros “La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Preafericite
Părinte Patriarh Daniel, acum la împlinirea a şapte ani de pilduitor,
vrednic şi binecuvântat patriarhat!

Redacţia revistei noastre se alătură tuturor celor care-l
cinstesc pe Preafericirea Sa la acest frumos popas aniversar.
INTRU MULŢI ANI Preafericite Părinte Patriarh!
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La jumătate de secol
Dacă a celebra vine de la celebru înseamnă că celebrarea e sau
trebuie să fie un act continuu, pentru că celebritatea e o stare de graţie, o
întruchipare doxologică. Dacă însă celebru vine de la a celebra înseamnă
că cel căruia i se se recunosc şi sărbătoresc talanţi şi merite deosebite se
impune în mijlocul celorlalţi şi tot ca o întruchipare doxologică. Fie plecăm
de la un anumit capăt spre celălalt, fie invers, rezultatul e acelaşi: bucuria
de a fi în proximitatea unei astfel de persoane, de a te împărtăşi din lumina
darurilor sale. O astfel de personalitate este prietenul nostru M. N. Rusu
care îşi celebrează o întreită aniversare: cei 76 ani de viaţă, 50 de ani de la
debutul său în publicistica literară, sub auspiciile revistei Luceafărul, seria
Eugen Barbu şi 50 de ani de la adjudecarea Premiului pentru critică literară
a celebrei reviste bucureştene.
Pentru că lucrurile frumoase trebuiesc afirmate şi nu puse sub obroc,
aducem şi noi acest întreit eveniment legat de viaţa şi activitatea distinsului
critic şi istoric literar, redactor-şef al revistei noastre, la cunoştinţa publică,
pentru ca şi cititorii noştri să afle, să se bucure şi să închine pentru el un
pahar cu vin.
La mulţi şi fericiţi ani şi la multe şi noi împliniri, dragă prietene
M. N. Rusu!
Theodor Damian

Theodor Damian (st.) şi M. N. Rusu
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GHEORGHE NAGHI

Arhim. Veniamin Micle la 75 de ani
Anul acesta venerabilul monah şi istoricul cărturar Venimin Micle
împlineşte 75 de ani. Cu acest prilej, desigur, este sărbătorit cum se cuvine
atât de către familie şi de confraţii de la mănăstire, cât şi de Centrul
Eparhial al Episcopiei Râmnicului sub a cărui jurisdicţie se află mănăstirea
în care trăieşte. Această sărbătorire reflectă totodată împlinirea unei munci
intelectuale pline de sârg, de adânc devotament pentru vocaţia monahală al
cărei slujitor este de o viaţă, precum şi apariţia celui de al 75-lea volum
semnat de Înalt Prea Cuvioşia Sa. Am sugerat că avem de-a face cu un fapt
ieşit din comun pe care trebuie să-l consemnăm ca atare, şi anume că
personal nu cunoaştem un monah mai pregătit intelectual din România care
să aibă 75 de cărţi publicate.
Originar din Maramureş cu provenienţa dintr-o familie nobilă, de
tânăr a intrat la mănăstirea Rohia înfruntând toate vicisitudinile istoriei,
asprele răsturnări de situaţie, greutăţile inimaginabile prin care a fost nevoit
să treacă împreună cu ceilalţi călugări în vremea regimului comunist de
tristă amintire. Cu toate aceste greutăţi numeroase şi în aceste împrejurări
descurajatoare Arhim. Veniamin Micle a scris numeroase cărţi. Cu alte
cuvinte, şi-a dedicat viaţa Altarului şi lui Dumnezeu în care a crezut şi
cărţii care nu l-a trădat niciodată, ci dimpotrivă, care i-a adus mereu
sentimentul nobilei împliniri. Nu o dată i-am prezentat preocupările
istoriografice cât şi biografia,1 şi cărţile care au ajuns până la mine, în
America, cu destul de mari eforturi, în ziare şi reviste precum Cuvântul
Românesc2 din Canada, Origini3 din Georgia, Meridianul Românesc4 din
Los Angeles, Information Bulletin de la Episcopia de la Vatra (Michigan)5
şi Lumină Lină6 din New York, precum şi în România în Caligraf7,
Clopotul8, Altarul Banatului9 şi Banatica10 toate cu o tematică bogată şi
diversă în domeniul istoriei româneşti (bisericeşti şi locale), a tiparului, în
domeniile omileticii şi pastoralei, ş.a.
Îi dorim vrednicului monah, pavăză şi stâlp al Bisericii Ortodoxe
Române, să fie sănătos şi să înmulţească pe mai departe darurile cu care
Dumnezeu l-a înzestrat.
1

Pr. Gh. Naghi, „Aniversarea unui monah cărturar: Arhim. Veniamin Micle.
Omagiu din America”, în Cuvântul Românesc, 2004, XXX, Nr. 327, iulie-august,
Canada, p. 13; Ibidem, în Almanah Origini, Atlanta, Georgia, 2005, pp. 114-125;
Ibidem, în Danubius, VI, Nr. 2-3, 2005, Bucureşti, p. 9.
2
Arhim. Veniamin Micle, Manuscrisele de la Prodromul (Muntele Athos), Sfânta
Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 1999, 407 pp.; recenzie publicată în
Cuvântul Românesc, an XXVII, nr. 290, Canada, Martie 2001, pp. 13, 15; Arhim.
Veniamin Micle, Lumină pentru suflet, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2002, 360 pp.;
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recenzie publicată în Cuvântul Românesc, nr. 329, Octombrie 2004, p.12. Împăcare
şi detaşare. Arhimandritul Veniamin Micle, a 65-a aniversare – mărturii şi
referinţe, ed. de Pr. Nicolae Moga, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului,
2004, 162 pp.; recenzie publicată în Cuvântul Românesc, an XXXI, nr. 334,
Canada, Aprilie 2005, p 12.
3
Arhim. Veniamin Micle, Lumină pentru suflet, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2002,
360 pp.; recenzie publicată în Origini, vol. VIII, nr. 11-12 (89-90), Atlanta, GA,
2004, pp. 68-69; Arhim. Chiriac Râmniceanu, Cronica 1811-1827, Sfânta
Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, recenzie publicată în Origini, vol. XI, nr. 13, Ian-Mar. 2007, Atlanta, GA, pp. 92-94; Pasiunea cunoaşterii, Sfânta Mănăstire
Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2007, 205 pp.; Itinerarii pastorale, Sfânta Mănăstire
Bistriţa, Eparhia Râmnicului, Memorial, ediţia a II-a, Sfânta Mănăstire Bistriţa,
Eparhia Râmnicului, 2007, 67 pp.; recenzie publicată în Origini, vol. XIV, nr. 910, 2008, Atlanta, GA, pp. 9-10.
4
Cuviosul Chiriac Râmniceanu. Monahul isihast, Sfânta Mănăstire Bistriţa,
Eparhia Râmnicului, 2003, 390 pp.; recenzie publicată în Meridianul Românesc, an
XXXI, vol. VIII, nr. 389, 11 Decembrie 2004, Anaheim, p. 21; Arhim. Chiriac
Râmniceanu, Lexicon de numele sfinţilor, transliterare de pe originalul paleografic,
studiu introductiv, note şi indice de Arhim. Veniamin Micle, Sfânta Mănăstire
Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2003, 210 pp.¸ recenzie publicată în Meridianul
Românesc, an XXXIII, vol. X, nr. 455, 8 Aprilie 2006, Anaheim, CA, p. 16.
5.
Un modest şi erudit cărturar, evocare apărută în Information Bulletin, vol.
XXVIII, nr. 4, Jackson, Michigan, 2011, pp. 4-5; Arhim. Veniamin Micle, Pagini
de istorie, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2009, 297 pp.; recenzie
publicată în Information Bulletin, vol. XXIX, nr. 3, Jackson, MI, 2012, pp. 8-9.
6
Arhim. Veniamin Micle, Făclii nestinse, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia
Râmnicului, 2005, 311 pp.; recenzie publicată în Lumină Lină, an XII, nr. 4, Oct.Decembrie 2007, New York, pp. 83-86; Arhim. Veniamin Micle, Cultură
religioasă vâlceană, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2008, 238 pp.;
recenzie publicată în Lumină Lină, an XVI, nr. 3, Iulie-Septembrie 2011, pp. 71-74.
7
Arhim. Veniamin Micle, Memoria Bistriţei, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia
Râmnicului, 2006, 124 pp.; recenzie publicată în Caligraf, Nr. 78, Februarie 2008,
Turnu Severin, 2008, p. 13.
8
Arhim. Chiriac Râmniceanu, Cronica 1811-1827, Sfânta Mănăstire Bistriţa,
Eparhia Râmnicului, 2003; recenzie publicată în Clopotul, Bucureşti (revistă
electronică).
9
Pasiunea cunoaşterii, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2007, 205
pp.; Itinerarii pastorale, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, Memorial,
ed. a II-a, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2007, 67 pp.; Genealogia
Familiei Micle, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2006, 346 pp.;
Arhim. Veniamin Micle, Tipograful Macarie şi locul tipografiei sale, Mănăstirea
Bistriţa Olteană, 2008, 128 pp. Ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-1512),
Mănăstirea Bistriţa Olteană, 2008, 268 pp.; recenzie publicată în Altarul Banatului,
an XX (LIX), nr. 10-12, Timişoara, 2009, pp. 174-178.
10
Arhim. Veniamin Micle, Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010, Sfânta
Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2010, 120 pp.; recenzie publicată în
Banatica, an XXI, 2011, Reşiţa, pp. 490-492;
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Brâncoveanu - “noul Constantin” al “Bizanţului
de după Bizanţ”
Odată cu moartea, la 15 august 1714, la Istambul, a Sfântului
Voievod Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi, Constantin, Ştefan,
Radu şi Matei, şi cu sfetnicul său, vistiernicul Ianache Văcărescu, se
stingea un vis tainic, pe care mulți ierarhi din Biserica Răsăritului îl
nutriseră. Se stingea flacăra unei speranțe pe care cărturarii greci - și nu
numai ei - o ținuseră aprinsă de-a lungul atâtor secole: pentru ei, Bizanțul
trebuia să reînvie într-o zi și să redevenină creștin, sub domnia unui “Nou
Constantin”. Să fi fost acesta și visul Sfântului Voievod?
Pentru a răspunde la această întrebare, ne vom întoarce cu 25 de ani
în urmă, la momentul începutului domniei Sfântului Constantin. Iată ce ne
spune Anton-Maria del Chiaro1: “Moartea neaşteptată a lui Şerban Vodă
puse pe boieri în frica de a nu se trezi cu un străin pe tronul ţării. Pe de altă
parte poporul, de frica năvălirii oştilor haiduceşti întreţinute de defunctul
Domn, începu să aclame pe străzi pe Constantin Cantacuzino, fratele lui
Şerban, cerându-l de Domn; acesta însă refuză cu hotărâre, nevoind să
atragă urgia Porţii contra sa şi a ţării. Dar dorinţa generală de a vedea pe
tron un Constantin [subl.noastră - Pr. N.B.] făcu ca noul Domnitor să fie
ales în persoana lui Constantin Brâncoveanu, un nepot de soră al
defunctului Voevod.”2
Era atunci în vârstă de 34 ani, bărbat frumos şi iubit de popor.
Brâncoveanu refuzase scaunul domniei cu toată hotărârea şi îi rugase pe
toți să fie lăsat în pace, știind prea bine că răspunderile și ispitele domniei
sunt multe și grele și că e atât de ușor să cazi. Bietul prinţ, deși a avut
presimţirea tragicului său sfârşit, a cedat insistenţelor rudelor, prietenilor şi
aclamaţiunilor poporului, care i-au jurat credinţă şi ascultare. Singurul
argument cu care s-a lăsat convins a fost acela că este vrerea țării ca el s-o
apere de dușmani, să-i apere credința și să-i asigure liniștea și pacea. Era
ziua de 28 octombrie 1688.
Dar ce va fi vrut oare să spună Del Chiaro prin cuvintele “dorinţa
generală de a vedea pe tron un Constantin”? De ce numai “un Constantin”?
Înainte de a încerca o explicație, ar trebui să vedem însă mai întâi
cine era noul voievod.
Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654 la Brâncoveni, în
părţile Romanaţilor (actualmente în judeţul Olt), fiind descendentul unei
vechi și înstărite familii boierești. Tatăl său, Matei Brâncoveanu, se trăgea
din neamul Basarabilor, fiind un descendent al voievodului Matei Basarab
(1632 –1655), iar mama sa, Stanca, se trăgea din viţa împărătească a
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Cantacuzinilor, 3 fiind fiica postelnicului Constantin Cantacuzino.4 După
uciderea de către turci a tatălui său, Matei (Papa) Brâncoveanu, în 1655,
pruncul de doar un an, Constantin, și mama lui, Stanca, sunt luați sub
oblăduirea bunicului matern. Este de remarcat strădania mamei sale,
Stanca, de a-l crește în frica lui Dumnezeu. Cu sprijinul și încurajarea
bunicului, viitorul domn avea să fie inițiat încă din fragedă tinerețe în
tainele Sfintelor Scripturi. Se pare că postelnicul avea o slăbiciune aparte
pentru acest nepot al său. Văzându-l isteț, serios și muncitor, și dovedind o
mare dorință de a cunoaște cât mai mult, el i-a oferit tânărului Constantin
Brâncoveanu o educație aleasă pentru acele vremuri, sprijinindu-l să învețe,
printre altele, greaca, latina și slavona.
Bărbat învăţat şi înţelept, postelnicul îi va fi povestit nepotului său
favorit despre anii petrecuți la Constantinopol şi la Universitatea din
Padova - cea mai mare universitate din Europa din vremea aceea, unde
studiase. Se mândrea că fusese primul român – pentru că se socotea de mult
român - din Valahia student la o universitate străină.
Acesta este bunicul matern al Sfântului Constantin Brâncoveanu
care a exercitat o înfluență covârșitoare asupra formării viitorului domn și
martir. Încă de pe vremea lui Matei Basarab, acesta se bucura de faima de a
fi cel mai cinstit şi mai patriot dintre toţi membrii divanului domnesc, fiind
trimis adeseori în călătorii cu scop diplomatic.
Nu rămâne nici o îndoială asupra faptului că bunicul a fost cel care
i-a îndrumat primii pași în cariera politică și cel care i-a sădit în suflet
dragostea pentru țara pe care el o slujise cu un devotament neîntrecut decât
de acela al nepotului său, învățăcelul de acum.
Nu e greu să ne imaginăm cum îi va fi povestit Postelnicul nepotului
său despre cum a salvat el în două rânduri Țara Românească de la pericolul
de a fi transformată în pașalâc. Într-adevăr, în 1659, după alungarea de pe
tron a lui Mihnea al III-lea, și a doua oară, în 1660, când pe tron era
Gheorghe Ghica, soarta țării fusese în mare pericol. Cu priceperea sa
diplomatică, cu înţelepciunea şi, nu în ultimul rând, cu averea sa, el a
reușit, în aceste două momente extrem de critice pentru Valahia, nu numai
să schimbe hotărârea Înaltei Porți, dar și să determine numirea pe tron a
celor pe care el îi recomandase: prima oară, a lui Gheorghe Ghica, iar a
doua oară a fiului acestuia, Grigore Ghica. Pentru această reușită, el nu și-a
precupețit efortul folosindu-și relațiile sale la Istanbul, puterea de
convingere (căci vorbea perfect turcește) și averea. Ulterior, tânărul prinț
Brâncovean se va convinge de puterea și influența de care se bucura peste
tot bunicul său, ca unul care era nu numai cel mai bogat boier din Ţara
Românească, dar și cel mai influent membru al clanului Cantacuzinilor.5
Istoricii vremii consemnează, spre exemplu, impresionanta
pledoarie, din 1660, a Postelnicului Constantin Cantacuzino pe lângă
Marele Vizir, Mehmet Köprülü. Chemat de vizir, care îl prețuia, pentru a-i
aduce la cunoștință nemulțumirile sale, legate de faptul că Domnul
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Gheorghe Ghica nu reușise să achite haraciul către Înalta Poartă,
Postelnicul a reușeșit să-l sensibilizeze pe Marele Vizir, arătându-i
suferințele prin care trecea poporul valah, ca urmare a unei teribile foamete
și a epidemiei de ciumă care izbucnise, și cerându-i îndurare pentru
sărmana Țară Românească.
Postelnicul Constantin Cantacuzino îi va fi istorisit nepotului său și
despre viața și împlinirile Sfântului lor patron, Constantin cel Mare. Tot el
trebuie să-i fi povestit și despre tristul sfârșit al ultimului împărat bizantin,
Constantin XI Dragases. Sfârșitul Imperiului, survenit, la 29 mai 1453,
odată cu căderea Constantinopolului în mâinile turcilor păgâni, conduși de
Mehmet al II-lea, a însemnat și sfârșitul vieții celui de-al unsprezecelea
Constantin care a cârmuit Imperiul Bizantin.
Toate aceste istorii adevărate, pe care - la ceas de taifas - bunicul i le
povestise tânărului prinț, aveau să aprindă în sufletul curat al acestuia un
puternic simțământ de milă față de oameni și de dragostea față de țară și de
credința ortodoxă în care s-a născut. Chiar dacă nu ne putem baza pe
documente istorice care să ne spună în mod explicit acest lucru, cred că se
poate afirma fără riscul de a greși că intenția stolnicului a fost să sădească
în suflet nepotului său dorința de a fi vrednic de numele Sfântului Împărat
Constantin, patronul său, care a zidit Constantinopolul.
Scriitoarea Ileana Toma6 dezbate această idee în cartea sa intitulată
Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor,7 dedicată Sfântului Martir.
Așa cum arată unul din comentatorii romanului, titlul cărții este descifrat
într-un dialog purtat de personajul central cu un negustor evreu, care se
întreabă, oarecum retoric, dacă marele rabin n-a greșit cumva când i-a cerut
să plece la Adrianopol ca să-l întâlnească pe “Constantin, împăratul
Bizanțului, nădejdea tuturor creștinilor din stăpânirea padișahului, [care] e
om bogat și [cu care] o să faci negoț bun. […] Du-te să-l vezi pe ultimul
împărat Constantin! [...]” Explicația curge mai departe după cum urmează,
pusă pe seama a doi martori ai dialogului lui Vodă cu negustorul evreu,
spătarul Mihai Cantacuzino și prințul Ștefan Brâncoveanu: “Când a căzut
ucis pe zidurile Constantinopolului, împăratul Constantin al XI-lea
Dragases și după asta și cetatea sfântă s-a nimicit, victimele cuceririi de
către sultanul Mahomed al II-lea a ultimei citadele de speranță și-au adus
aminte de o precizare care afirma că vechea cetate a Bizanțului se va rezidi
sub primul ei împărat creștin, Constantin, și că va cădea sub păgâni, iar
ultimul ei împărat se va numi tot Constantin. Unora li se părea că
prezicerea nu ar fi putut să se refere la unsprezece Constantini, câți au fost,
și că ar trebui să mai existe un al doisprezecelea și ultimul…”.8
Sfântul Constantin Brâncoveanu a trăit sub cupola de lumină a
învățăturii lui Hristos, fiind conștient că el este menit să împlinească voia
Domnului. Deși s-a străduit să fie vrednic de numele său de botez, totuși ,
spre dezamăgirea rudeniilor sale din ramura Cantacuzinilor, el nu a aderat,
decât cel mult în adolescență, la utopia unui Byzantium redivivus. Într-un
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interviu acordat Ziarului Lumina9, aceeași scriitoare arată clar că, pe
vremea lui Brâncoveanu mulți “visau că o să audă din nou clopotele de la
Sfânta Sofia bătând”. Chiar și Dimitrie Cantemir se raliase celor care
alimentau speranța deșartă în eliberarea Constantinopolului de către ruşi.
Dacă “mirajul eliberării Constantinopolului de către o putere răsăriteană” îi
câștigase pe Cantacuzini, care “pe vremea lui Şerban Cantacuzino, au
încercat să se alieze cu austriecii, crezând că aceştia vor elibera popoarele
creştine”, iar apoi “au încercat să se alieze cu ruşii”, Sfântul Constantin
Brâncoveanu și-a păstrat luciditatea, echilibrul și spiritul realist.
Și acum, să revenim la cuvintele lui Del Chiaro despre “dorinţa
generală” a boierilor munteni “de a vedea pe tron un Constantin”. Credem
că, în lumina celor arătate mai sus, răspunsul la întrebarea “de ce numai un
Constantin?” devine evident: pentru că acesta fusese visul postelnicului
Constantin Cantacuzino și continua să fie al celor mai mulți dintre
Cantacuzini. Din păcate, este posibil ca neputința lor de a înțelege spiritul
eminamente pașnic al diplomației brâncovene, dezamăgirea lor în legătură
cu faptul că Sfântul Voievod nu le urmează planurile de politică externă,
preferând un joc mai subtil, prin care să nu intre în conflict cu nici una
dintre cele trei mari puteri ale vremii, turcii, austriecii și rușii, la care se
mai adaugă, desigur, invidiile personale ale trădătorilor, să fi contribuit la
sfârșitul tragic al Brâncovenilor.
Sfântul Domnitor era prea cuminte și înțelept pentru a-și imagina că
utopia unui nou Bizanț era de la Dumnezeu. El avea să înțeleagă repede că
rostul său e altul: să aibă grija de mântuirea poporului său și să apere Țara
Românească, pe care Atotputernicul a lăsat-o, cum zice cronicarul Grigore
Ureche, “în calea tuturor răutăților.” Acesta era “Bizanțul său”, de care
avea menirea să se îngrijească.
Când, prin voia lui Dumnezeu, și-a început domnia, Țara
Românească trecea prin vremuri grele. Turcii și austriecii se aflau în plin
război pe care îl purtau pe teritoriul valah. Așa se face că Brâncoveanu s-a
trezit cu toată provincia Olteniei ocupată de trupele împăratului de la
Viena. Soldații austrieci nu se dădeau îndărăt de la nici o nelegiuire:
“jefuiau, incendiau și violau nevestele și copilele,” cum se exprimă Ileana
Toma, pentru a nu mai vorbi de purtarea lor față de călugării din
mănăstirile în care fuseseră încartiruiți. Pentru a continua ideea doamnei
Ileana Toma, vom cita: “Atunci, probabil, «marea idee» [a eliberării
Constantinopolului – n.n.] s-a transformat în mintea Brâncoveanului în
altceva, căci de atunci luptă în altfel ca să readucă la viață Bizanțul…Crede
că este alesul lui Dumnezeu pentru asta: tipărește cărți liturgice în toate
limbile, trimite odoare, ctitorește biserici, ține în școli teologice tineri.
Valahia a devenit limanul tuturor creștinilor care se simt năpăstuiți de
iatagan. Brâncoveanu îi primește, îi lasă să-și facă meseriile, le ia dări cu
care plătește la turci dreptul său la liniște.”10
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Cel dintâi lucru pe care l-a făcut îndată după ce a fost uns domn de
către mitropolitul ţării, Teodosie, a fost să continue tipărirea Bibliei de la
Bucureşti, în 1688, începută de Șerban Vodă, prima Biblie completă, în cea
mai frumoasă limbă românească. Până în zilele noastre, oricine o poate citi
și înțelege. Mare parte a traducătorilor de mai târziu au menținut limba, cu
mireasma ei arhaică, de vechi cazanii, a Bibliei de la Bucuresti.
Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu și-a rânduit domnia cu
multă înțelepciune, așa încât, pe pământul ţării, în toată domnia lui de 25 de
ani, țara nu a cunoscut război, deși era înconjurată de trei imperii care o
dușmăneau: țarist, otoman și habsburgic.
Cronicarul Radu Greceanu11 nu spune decât adevărul atunci când
scrie despre noul domn că era “cu daruri vrednice împodobit”, că a purtat
de grijă țării cu “adâncă pricepere și cu înaltă priveghere”, “cu blândețe și
răbdare”, care izvorau din “înțelepciunea și multa bunătate” cu care fusese
dăruit de la Dumnezeu. El a știut, cu multă chibzuință, să apere țara, și, în
felul acesta, Muntenia a cunoscut o mare înflorire economică, culturală și
duhovnicească. A instaurat buna rânduială în agricultură, făcând ca, pe
fondul compromiterii ani la rând a culturilor de cereale, țara să devină
“grânarul Europei”, aceasta fiind sursa principală a bunăstării populației și
a sporului bănesc din vistieria domnească. A dus o politică demografică,
despre care specialiștii de astăzi (mă gândesc bunăoară la regretatul
Academician Vladimir Trebici sau la Părintele Nicolae Tănase) au numai
cuvinte de laudă. A întărit credința, prin ridicarea de lăcașuri de închinare
și a sprijinit cultura, prin tipărirea de cărți, mai ales religioase.
Bărbat învățat și înțelept, el a sprijinit Biserica Ortodoxă ridicând
biserici și mănăstiri, aducând la cârma Mitropoliei Ungrovlahiei un mare
ierarh și luminat cărturar, Sfântul Antim Ivireanul, sprijinind cultura și
înființând tiparnițe de sub teascurile cărora au ieșit la lumină cărți de slujbă
și de învățătură pentru toate popoarele ortodoxe, inclusiv pentru greci,
slavi, arabi și georgieni. Din tipografiile întemeiate de el la Snagov,
Râmnicu Vâlcea și Târgovişte, din cea reînnoită în Bucureşti, cu banii
domnitorului şi osteneala lui Antim, au ieşit la iveală numeroase comori
duhovniceşti, cărţi de slujbă şi învăţătură creştină care se împărţeau în dar
şi românilor din Moldova şi Ardeal, precum şi creştinilor ortodocşi de
dincolo de hotarele ţării.
În acele vremuri Ţara Românească s-a arătat a fi o luminoasă vatră
de cultură și un puternic far de îmbărbătare ortodoxă. Aici erau tipărite cărți
grecești și arabe pentru creștinii din patriarhiile Antiohiei și Alexandriei,
meșteri tipografi și tiparnițe ajungeau la Tiflis și Alep, iar ierarhii noștri
aveau strânse legături cu mari cărturari patriarhi și vlădici îmbunătățiți ai
Răsăritului grecesc. În Academia de la Sfântul Sava, și în celelalte școli pe
care Brâncoveanu le-a înființat și susținut, studiau tineri ortodocși veniți
din tot Răsăritul. Asemenea Sfântului și Dreptcredinciosului Voievod
Ștefan cel Mare al Moldovei, evlaviosul domn a purtat de grijă Bisericii.
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Întreaga Țară Românească era acum plină de biserici, mănăstiri, paraclise,
bolnițe și trapeze ctitorite, reparate sau restaurate de el. Cele mai frumoase
și mai dragi Sfântului Brâncoveanu erau Mănăstirea Hurezi, din Vâlcea, și
Sfântul Gheorghe Nou, din București. Prima, pe care și-o dorise gropniță
domnească, era o adevărată cetate a evlaviei ortodoxe, neasemuit de
frumoasă: o adevărată lavră athonită, pe care ctitorul o făcuse stavropighie,
ca nimeni să nu se poată amesteca în ocârmuirea ei. A doua, Svetigheorghi,
avea să devină post-mortem, prin grija și credincioșia devotatei sale
doamne, Marica, adevăratul său loc de veci.
Dar nu numai asupra țării sale se revărsase milostivirea darnicului
domnitor, ci ajutoarele sale cele bogate ajunseseră și la mănăstirile din
Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din toate ostroavele mării grecești și de
peste tot Răsăritul ortodox, până la muntele Sinai și Ierusalim, unde numele
său era pomenit la slujbele bisericești mai mult decât al oricărui alt principe
ori împărat. Nu putem trece cu vederea generozitatea cu care Sfântul
Voievod muntean i-a adăpostit și sprijit pe patriarhii Constantinopolului,
Alexandriei și mai ales ai Ierusalimului. Așa de exemplu, Patriarhul
Ierusalimului Dositei Nottara (1699 - 1707), cel care a fost timp de aproape
patru decenii îndrumătorul activității cultural-telogice grecești și apărătorul
neobosit al Ortodoxiei în fața atacurilor catolice și protestante, a întreprins
ani de zile lungi călătorii în Țările Române, încât Părintele Academician
Mircea Păcurariu e îndreptățit să spună “că adevărata sa reședință era la
București și Iași și nicidecum la Ierusalim.”12 Patriarhul ecumenic
Gherasim Palladas a fost prezent la înmormântarea mitropolitului Teodosie
al Ungrovlahiei, și apoi, alături de Patriarhul Hrisant Nottara al
Ierusalimului, la înscăunarea Sfântului Antim Ivireanu.
Patriarhul
Antiohiei, Atanasie III Dabbas, a petrecut și el, după pierderea scaunului,
aproape patru ani la București, iar la întoarcerea sa pe scaunul patriarhal a
primit în dar de la generosul domnitor tiparnița în care fuseseră tipărite, pe
cheltuiala domnească, Liturghierul greco-arab (Snagov,1701) și Ceaslovul
greco-arab (București, 1702). Mult timp după aceasta, la Alep, în Siria,
teascurile ei au imprimat cărți pentru credincioșii ortodocși arabi.
Așa a înțeles Sfântul Constantin Brâncoveanu să-l slujească pe
Hristos, sprijinind Biserica Lui, slujindu-și poporul și Țara peste care
Dumnezeu l-a pus domnitor și rămânând credincios lui Hristos, chiar cu
prețul vieții sale și a fiilor săi. Așa a înțeles el să fie “noul Constantin” al
“Bizanțului
său”
românesc.
1

Anton-Maria Del Chiaro (n. între 1660 şi 1680) a fost un învățat italian, care a
servit în Țara Românească drept secretar al domnului Constantin Brâncoveanu și
tutore al copiilor lui Ștefan Cantacuzino. Opera sa, Revoluțiile Valahiei , a fost
publicată în limba italiană la Veneția, în 1718, cu titlul Istoria delle moderne
rivoluzioni della Valachia. Dedicată Papei Clement XI (Giovanni Francesco
Albani), lucrarea constituie un document important privitor la istoria românilor,
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cuprinzând informații generale despre Țara Românească și despre domniile
lui Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu și Ștefan Cantacuzino.
2
Anton-Maria Del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, ed. Nicolae Iorga, trad. S.
Cristian, 1929 p.37. Reeditat în 2014 de patriarhia Română http://cimec.ro/
Carte/delchiaro/index.html.
3
Mihai banul Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, București,
1907, pp. 86-89, apud Constantin Rezachevici, “Conflictul dintre grupările
Cantacuzinilor și Leurdenilor”, în Istoria Românilor, vol. V, Coordonator: Acad.
Virgil Cândea, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 212. Cf. Donald M.
Nicol, „The Byzantine Family of Kantakouzenos: Some Addenda and Corrigenda“,
în Dumbarton Oaks Papers, 27 (1973), pp. 309-315.
4
Postelnicul Constantin Cantacuzino a fost un reprezentant de seamă al culturii
umaniste în spațiul românesc. A nu se confunda cu fiul său, stolnicul Constantin
Cantacuzino, d. 1663. Postelnicul a fost unul din cei mai influenți și mai bogați
boieri din Țara Românească. A avut șase fii, printre care se numără Șerban
Cantacuzino (domn al Țării Românești), Constantin Cantacuzino stolnicul ( mare
umanist și politician), Mihai Cantacuzino (dregător și mare ctitor) și trei fete,
printre care și Stanca, mama domnului Constantin Brâncoveanu. Postelnicul a murit
strangulat din ordinul domnului Grigore Ghica, în decembrie 1663. A fost
înmormântat la Mănăstirea Mărgineni.
5
Constantin Rezachevici, op. cit., pp. 212-218.
6
Ileana Toma (n. 14 septembrie 1935) este fiica regretatului părinte Alexie Bârcă,
de la Biserica Bucur Ciobanul, din București. Absolventă a Facultății de
Matematică a Universității București, s-a specializat ca astronom și a lucrat treizeci
și trei de ani la Observatorul Astronomic din capitală. A mai publicat Singurătatea
lui Vlad Țepeș (1995), romanul biografic Alexie, omul lui Dumnezeu (2002),
romanul creștin Marele capadocian (2002), precum și romanul Marea fugă (2006).
Din 2011, este membră a Uniunii Scriitorilor din România (Cf. Mihai Floarea,
Ecclesia euxina, nr. 46/ 2013).
7
Ileana Toma, Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor, Bacău, Editura Babel,
2010.
8
Ileana Toma, Ultimul Constantin, p. 246, după Mihai Floarea, “Ultimul
Constantin...”, recenzie, rubrica “Perspective critice”, în Ecclesia euxina, nr. 46, 12
iulie 2013.
9
Diacon Aniculoaie, “Ultimul Constantin: romanul vieții unui sfânt. Dialog cu
Ileana Toma...”, în Lumina, vineri 25 iulie 2014.
10
Ileana Toma, Ultimul Constantin, p. 316.
11
Mihai Greceanu (n. cca. 1655-1660 - d. înainte de 9 iulie 1725) este un cronicar
muntean, autor al cronicii Viața lui Constantin Brâncoveanu, scrisă în anul 1711.
12
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a V-a
București, Sophia, 2000, p. 240.
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ION HAINEŞ

Cataractă
Să-mi pun picături
să-mi limpezesc privirea
încețoșată
să văd peisajul
în culorile lui adevărate
de toamnă târzie
pădurea e o flacără stinsă
un aur molcom
aromitor
frunzele risipesc culori ruginite
efemere albume
să văd limpede
să citesc dimensiunea literelor
să descifrez cu exactitate
semnele
să-nțeleg dincolo de privire
că mi s-a luat o piatră
de pe inimă
chiar dacă curg lacrimi
atunci când pun picături.

Starea de rugăciune
Când compun muzică, e ca și cum
Aș fi într-o stare de rugăciune,
Sufletul meu e o orgă acum,
Înfiorate, notele-n strune.
Fiece sunet, fiece clapă
Se-așază-ntr-o ordine, o melodie,
Parcă plutește Duhul pe apă
Ca să-mi șoptească cântecul mie.
Aud în turnuri cum bate-un clopot,
Coruri de îngeri discret mă inspiră,
Sângele meu de iubire e-n clocot,
Inima mea prin cântare respiră.
Apăs pe clape, halucinat,
'imic nu este la întâmplare,
O melodie s-a întrupat,
În catedrală e sărbătoare.
Cine-mi măsoară ritmul când scriu ?
Când compun muzică, cine-l
măsoară?
Sunt eu acesta, pe care-l știu ?
Sau doar un Eon care pogoară ?
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DANIEL DRAGOMIRESCU

Din mărturiile unui
combatant în primul război
mondial
În august 1916, după doi ani de
neutralitate, România intra în Primul
Război Mondial alături de Puterile
Antantei. Ofensiva armatei ruseşti de
sub comanda gen. Brusilov din acel an
părea să ofere momentul favorabil
pentru
ieşirea
României
din
neutralitate, dar ulterior mersul
operaţiunilor militare s-a împotmolit,
creând o situaţie periculoasă pentru
ţara noastră, angajată pe mai multe
fronturi de luptă, la nord şi la sud.
În acest context, înaintaşii
noştri de acum o sută de ani au trebuit
să opună rezistenţă puterilor Triplei
C. St. Dragomirescu, în 1913,
Alianţe, care de fapt includea
pe timpul Campaniei din Bulgaria
Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi
Turcia, pentru a evita înfrângerea şi
ocuparea ţării de către armatele străine. Evoluţia României şi operaţiile
militare în care a fost ţara implicată pe durata marii conflagraţii sunt
prezentate pe larg în cărţile de istorie şi în studiile de specialitate (din
domeniul istoriei militare). În cele ce urmează nu ne propunem să reluăm
ceea ce se ştie, ci să adăugăm la vastul mozaic unele mărturii noi legate de
marea conflagraţie de la începutul sec. XX.
În august 1916, bunicul meu patern, C. St. Dragomirescu, învăţător,
tocmai împlinise 30 de ani şi pleca la regimentul său de la Olteniţa.
Participase, cu trei ani mai înainte, la Campania militară din Bulgaria şi
fusese avansat la gradul de sublocotenent în rezervă, în august 1915, printrun brevet regal semnat de Ion I. C. Brătianu, ministrul de război în
guvernul României la acea dată. Îşi lăsa în urmă familia, pe care nu ştia
dacă avea să o mai revadă vreodată.
La regiment era un grup de 12 tineri sublocotenenţi, toţi învăţători,
împreună cu care a pozat la un atelier fotografic din Olteniţa, nici unul
dintre ei nebănuind ce avea să urmeze în curând. Când s-a dat ordinul de
atac, toţi militarii au izbucnit în urale, gândindu-se probabil că avea să se
repete victoria rapidă şi fără multe victime din timpul Campaniei din 1913.

81

Un grup de sublocotenenţi în rezervă mobilizaţi – Olteniţa, august 1916 (C. St.
Dragomirescu apare în rândul din spate, primul din dreapta)

N-a fost deloc aşa şi în scurtă vreme ostilităţile dintre armata
română şi armatele bulgaro-germane de la Turtucaia s-au transformat
într-un dezastru pentru noi, cu urmări extrem de grave în fazele următoare
ale războiului. Sursele oficiale menţionează un mare număr de morţi şi de
prizonieri de partea noastră şi doar câteva mii de militari români care au
reuşit să treacă înapoi Dunărea, înot sau pe vasele monitoare ale marinei
fluviale, scăpând cu viaţă. Mulţi se aruncau în Dunăre fără să ştie să înoate
bine sau erau vânaţi, de pe dealuri, de germani şi bulgari, care trăgeau în tot
ce mişca. Între Turtucaia şi Olteniţa, la începutul lui septembrie 1916,
Dunărea albastră a lui Johann Strauss s-a transformat efectiv în Dunărea
roşie, din câte îşi amintea bunicul. Şuvoaiele fluviului târau la vale oameni
şi animale sau resturi de echipamente militare, iar valurile erau colorate din
belşug cu sânge omenesc. Pentru bulgari era revanşa mult aşteptată după
cel de-al doilea Război Balcanic şi speranţa unei extinderi teritoriale în
Dobrogea, eventual până la joncţiunea cu fraţii lor iubiţi, găgăuzii şi ruşii.
În retragerea precipitată pe malul drept al Dunării, sublocotenentul
în rezervă devenit ofiţer activ C. St. Dragomirescu nu se gândea decât cum
să scape din laţul mortal care se strângea în jurul trupelor româneşti risipite,
neavând deloc intenţia să cadă prizonier la inamic. Cei care au căzut
prizonieri la bulgari, nu s-au întors din prizonierat cu amintiri prea plăcute.
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Un timp bunicul a fost într-un grup cu un văr al său, maior. Dar la un
moment dat maiorul (un bun înotător) a decis să-şi încerce norocul şi să
traverseze Dunărea înot. Având cu el drapelul românesc, l-a înfăşurat în
jurul corpului şi, luându-şi rămas bun de la bunicul, s-a aruncat în Dunăre.
Bunicul a mai apucat să-l vadă cum înota în valurile fluviului, urmărit de
focul inamic, printre cadavrele celor înecaţi sau ucişi pe care Dunărea le
târa la vale. Apoi nu l-a mai văzut, fiecare căutându-şi propria cale de
scăpare. Capul îi era acoperit doar de chipiul uşor ofiţeresc şi gloanţele îi
treceau şuierând pe la urechi. Atunci, în disperare de cauză, a cules de pe
jos o găleată de tablă, pe care şi-a pus-o pe cap şi a continuat să fugă.
Bunicul a evocat în mai multe rânduri momentul acesta şi îşi amintea că,
după aceea, cât s-a mai aflat în bătaia armelor inamice, nu unul, ci multe
gloanţe au izbit găleata de tablă salvatoare şi doar un singur glonte l-a atins
la ceafă, producându-i o rană uşoară, dar nu chiar o zgârietură, căci dacă
traiectoria glonţului era puţin mai în profunzime sau în diagonală, rana
putea să-i fie fatală. Aceea a fost singura rană căpătată de el în tot cursul
războiului, deşi s-a aflat la un pas de a-şi pierde viaţa în multe alte situaţii.
Una dintre aceste situaţii pare desprinsă dintr-un film de capă şi
spadă. Aflat prin Transilvania, la o vreme după bătălia de la Turtucaia,
bunicul a ajuns cu compania într-o zonă a cărei topografie nu îi era
cunoscută. Cum la vremea aceea nu exista aparatură performantă de
orientare pe teren ca în ziua de azi, el a decis să accepte serviciile unui
localnic, care s-a oferit să le fie călăuză prin munţi. Marşul urma să se facă
pe timp de noapte, printr-o zonă împădurită. Dar după câteva ore de marş
prin locuri necunoscute, în mijlocul unei păduri, călăuza a pretextat că
trebuie să-şi facă nevoile, s-a strecurat pe după brazi şi a dispărut. Când şi-a
dat seama că falsa călăuză îi înşelase, bunicul n-a mai putut să facă nimic şi
a ordonat militarilor să continuie marşul. A apreciat probabil că pentru o
trupă aflată în acea situaţie era mai bine să fie în mişcare, decât să campeze
într-un loc necunoscut, dar nu departe de locul unde falsa călăuză îi
abandonase, de pe drum, din faţă, militarii români au fost întâmpinaţi de
inamicul german cu focuri de mitralieră. Falsa călăuză îi atrăsese într-o
ambuscadă.
La Mărăşeşti a comandat o companie de soldaţi recruţi, despre care
zicea că a trebuit să îi păzească de la spate cu revolverul, ca să nu intre în
panică şi să nu dezerteze în timpul canonadei prelungite dintre liniile
româneşti şi germane, care a precedat confruntările militare propriu-zise.
În legătură cu vestitul episod al luptei corp la corp dintre un grup de ostaşi
români echipaţi sumar şi inamicul german, bunicul spunea că respectivii
ostaşi fuseseră, de fapt, surprinşi de atacul nemţilor pe când se spălau
într-un râu şi n-au mai avut timp să se echipeze, astfel că s-au angajat în
luptă cu nemţii doar cu cămaşa sau goi până la brâu, aşa cum se găseau.
Dar au luptat cu o reală bravură, aşa cum consemnează, între alţii,
mareşalul Averescu în Jurnalul său de război.
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Intr-o altă confruntare locală, nemţii aveau instalată o mitralieră
falsă, care i-a făcut pe ostaşii români să se refugieze în direcţia opusă, dar
aici au intrat sub tirul mitralierelor adevărate şi mulţi au căzut seceraţi.
Bunicul s-a adăpostit într-o mică adâncitură de pe teren şi de-abia a scăpat
cu viaţă, simţind cum gloanţele de mitralieră îi zburau pe deasupra,
măturându-i chipiul, iar el îndesându-şi cât putea bărbia în pământ, ca să nu
fie lovit. Lupta a fost în cele din urmă câştigată de români, iar nemţii şi-au
abandonat poziţiile şi s-au retras. După luptă, pe poziţiile nemţilor militarii
români au găsit abandonat un lung cablu telefonic, de care au tras şi nemţii
şi românii, până l-au rupt în două. Era şi un mormânt proaspăt, în solul
pietros al muntelui şi unul dintre militarii români a dezgropat cadavrul unui
ofiţer german, pe care a inceput apoi să-l târască, trăgându-l de un picior.
Comportament pentru care bunicul l-a mustrat aspru pe soldatul respectiv,
pentru că săvârşise “o faptă necreştinească” şi a dat ordin ca ofiţerul
german căzut în luptă să fie înmormântat la loc. În compania sa erau şi doi
fraţi, din comuna Vidra (din jud. Ilfov - învecinată cu comuna Vărăşti, unde
bunicul era căsătorit şi funcţiona ca învăţător), care i-au cerut bunicului
permisiunea de a sta unul lângă celălat, fiindcă aşa ar fi luptat mai bine.
Bunicul le-a dat voie şi, în lupta sus pomenită, un glonţ de mitralieră i-a
străpuns pe amândoi, ucigându-i. Bunicul a regretat până la sfârşitul vieţii
că le permisese să stea alături, căci dacă ar fi refuzat să le satisfacă dorinţa
unul dintre ei, probabil, ar fi putut rămâne în viaţă.
Dar... la război, ca la război, cum zic francezii.

C. St. Dragomirescu, căpitan în rezervă, la Concentrarea din perioada 10 iulie –
10 august 1939 de la Silistra (al doilea de la stânga la dreapta, rândul din faţă)
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Alt jurnal de la Păltiniș:
Cu Mitropolitul Antonie Plămădeală
Joi, 5 noiembrie 1987
Coborâm la Ucea (o gară înainte de Făgăraș). Aici ne așteaptă
Mitropolitul Antonie, cu două limuzine. Vom merge la Păltiniș, la reședința
din munți a Mitropolitului Antonie. Sunt cu încă trei colegi de redacție de
la Viața Românească: poetul Gheorghe Pituț, prozatoarea Sânziana Pop,
istoricul Mircea Scarlat, invitați de Mitropolitul Antonie pentru o retragere
spirituală câteva zile la Păltiniș, la schitul episcopal. Acum Antonie ne
explică traseul: Întâi ne va conduce să vizităm Mănăstirea Brâncoveanu, la
Sâmbăta de Sus. Pornim cu voie bună. Drum însorit.
Ajungem la Sâmbăta de Sus. Mănăstirea, sub pădure, sub munte.
Aici, Mitropolitul Antonie reconstruiește complexul mănăstiresc, după
planul inițial, refăcând așezarea lui Brâncoveanu. Ansamblul va semăna cu
Hurezi, ctitoria cea mai importantă a lui Constantin Brâncoveanu. Dar va fi
mai vast. Mitropolitul Antonie ambiționează nu doar o simplă restaurare, ci
și o extindere. Mănăstirea de la Sâmbăta a fost distrusă de austrieci, la
1787. Austriecii au distrus toate mănăstirile ortodoxe ardelene; Sâmbăta a
rezistat o vreme: un înalt cleric plătea bani anual ca s-o salveze; după
moartea plătitorului, a fost distrusă de austrieci. (Completam în gând: Așa
cum astăzi, unu’ ne-austriac dărâmă biserici în București!).
Acum vedem: schele, zidurile dimprejur proaspăt ridicate, aproape
terminate, până la metereze. Zidărie groasă de fortăreață.
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“Aș vrea să țină cât piramidele! zice Antonie. Tot ce vedeți s-a făcut
numai în doi ani. Zidesc repede. Mi-am zis: Când a avut timp Ștefan cel
Mare să facă 42 de mănăstiri? Viața e scurtă, trebuie zidit repede!”
Antonie se mândrește cu acest lăcaș. Ne zice că a restaurat sau
reparat circa 200 biserici și mănăstiri, la viața lui; mai ales cât a fost
episcop al Buzăului, dar și după aceea, ca mitropolit. Însă zidirea de la
Sâmbăta e ca și ctitoria sa principală. Mănăstirea are astfel trei ctitori.
Constantin Brâncoveanu primul ziditor, mitropolitul Nicolae Bălan care a
readus-o la viață după prăpădul austriac și mitropolitul
Antonie
Plămădeală, care o rezidește cum a fost la început, ba mai mult, după ce-a
făcut zidurile de fortificație, a construit a doua biserică și, dincolo de zid,
“Academia de la Sâmbăta”.
Vedem cupola de beton a unei săli destinate a fi un fel de Capelă
Sixtină română; dar și biserică! Urcăm scări de ciment abia uscat. Grinzi
solide de beton, într-o sală vastă, destinată bibliotecii. Are de gând să-și
doneze biblioteca personală acestui lăcaș. Săli de lectură, de conferințe, de
oaspeți. Peste toate, pune pecetea firii sale de mare cărturar și mare
gospodar.
“Macaraua asta nu există!”, ne zice el hâtru, explicând că procură
utilaje peste cele care i-au fost date, ca să grăbească lucrul. “Investesc,
numai în manopere, un milion de lei în fiecare lună”.
Masă intimă la Sâmbăta. Copioasă. Platouri aburinde. Pește
(păstrăv), sarmale. Pui la grătar, brânză savuroasă, plus mezelicuri pe care
nu le mai înșir. Începe fiecare cu ce poftește, parcă sarmalele sunt pe
primul loc. Ospitalitatea mănăstirească este și ea un mod de a-l apropia pe
musafir de Dumnezeu. Pălincă și vin mănăstiresc, luminos. Îi dau lui Pituț
și păhărelul meu de pălincă.
Părintele Antonie gustă și din pălincă și din vin. Cu măsura severă.
Vervă neobosită. Vorbește, azi, mai ales despre el, despre fapta lui, despre
zilele lui. Mai ales că se află în fața unor scriitori de la o revistă importantă.
Îi face plăcere să nu spună viața lui. Îi place spectacolul vieții sale.
Viața Mitropolitului are într-adevăr anvergură. Întâmplări care au
devenit istorie. Întâmplări care au devenit destin.
Leonida (numele primit la naștere) Plămădeală s-a născut la
Stolniceni, Basarabia, în 1926. Face studii teologice la Chișinău, apoi la
Bucureşti și Cluj. Familia lui s-a refugiat în România, în 1944, după ce
rușii au reanexat Basarabia. Nu știe rusește. Constată că, în 100 de ani de
dominație rusă, basarabenii nu au învățat rusește. Este și cazul românilor
ardeleni care, în 1000 de ani de dominație ungurească, n-au învățat
ungurește!
S-a văzut că și religia ortodoxă a asigurat această rezistență în
Ardeal; mulți români trecuți la catolicism, s-au integrat foarte repede în
maghiarime, devenind, peste două generații, unguri!
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Aici Pituț intervine nostim: “Eram la Budapesta, bolnav, și am ieșit
din hotel, pe stradă. Am văzut 5-6 oameni. Și atunci am constatat un lucru
uimitor: toți acei unguri erau români!”
Pituț vorbea poate la propriu, adică el îi văzuse! Eu aș avansa și o
ipoteză etnologică. Antropomorfic, ungurii nu mai au trăsături turanice,
mongoloide, le-au pierdut și sunt tot mai asemenănători cu europenii;
modelajul trăsăturilor, geotropisme, survenind după influențe de 1000 de
ani!
Antonie spune că, în satul său basarabean, și astăzi se vorbește o
limbă română bună. Deci locurile acelea, deși aflate multă vreme sub
ocupație rusească, n-au fost slavizate. Zice: “După alipirea la țara mamă
(1918), românii au trimis în Basarabia două categorii opuse de oameni: unii
care au contribuit la înălțare, alții la stresare și silă. Primii sunt învățătorii
români, ceilalți sunt jandarmii români. (Această observație aveam s-o
folosesc în romanul Muntele Calvarului, la care lucram atunci).
În satul său, Antonie a călătorit “clandestin”, adică în haine civile, în
1968. Cu mașina, cu frații săi. Au fost 12 copii, 6 trăiesc, frații ingineri,
arhitecți. De atunci n-a mai fost în Stolnicești. (Îmi amintesc că tot în 1968
am călătorit și eu prima oară in satul meu natal Bahrinești din Nordul
Bucovinei ocupată de Stalin).

De la prigoană la “magna cum laudae”
Despre anii de prigoană, de închisoare, Antonie nu ne-a spus nimic.
Nu-i voie... În 1954 a fost arestat și închis la Jilava. Încă nu poate vorbi
despre asta. Nici despre RUGUL APRINS nu poate vorbi... Ieromonah la
Râșca, Dragomirna, Slatina. În urma decretului 410, în anul 1959,
ieromonahul Antonie a fost dat afară din cler și din monahism. Deși avea
studii teologice, deși publica lucrări teologice. Înțeleg că Justin Moisescu
(?) pe atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei, îl indivia pentru zelul său
intelectual. Urmează zece ani de smerire și, spune el, de penitență. E dat la
munca de jos: la București, la o fabrică de mase plastice. În primul an, nu
avea drept la lucru la mașini. Ci doar la mătură. Apoi este trecut la mașina
de injectat mase plastice.
Acolo, lângă mașina aceea, s-a născut romanul Trei ceasuri în iad.
Predat la ESPLA, de un prieten poet. Recomandat de Geo Bogza. ESPLA
devine Editura Eminescu. După vreun an, e chemat la editură. Pentru
discuții. Cursaru îl întâmpină, se cunoșteau. Referatul extern a fost făcut de
S. Damian. Referat bun! (Îi zic că și pe mine m-a debutat editorial tot bunul
iudeu Sami Damian). Trei ceasuri în iad a apărut în 1969, semnat Leonida
Plămădeală. Romanul l-a scris noaptea, în schimbul trei... Alteori
supraveghind mașina. Pe atunci se pasionase de Blaise Pascal, îl citea în
franceză. (Romanul lui Antonie este întrucâtva comparabil cu Ora 25, de
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Virgil Gheorghiu. Mai târziu, când am ajuns șeful secției de proză a
Asociației Scriitorilor, l-am susținut pe Antonie Plămădeală să devină
membru al Uniunii Scriitorilor).
La munca de jos, Antonie nu a lâncezit. S-a integrat rapid, a făcut
invenții. A urmat cursuri de specializare, în fabrică. Devine economist.
Face o invenție cu privire la calculul prețului de cost. Brevetată, aplicată
până și azi. Ajunge economist șef, e luat în consiliul fabricii. Iar prin 1968,
mitropolitul își aduce aminte de el (între timp, semnalase nedreptatea ce i
se făcuse). Este rechemat, i se dă o bursă la Oxford. Doctorat “magna cum
laude”. Şi o nouă carte, cea mai bună a sa: Tradiție și inovație în
spiritualitatea ortodoxă. Dacă această carte ar fi avut un titlu percutant, pe
măsura conținutului, ea ar fi devenit o legendă. Dar așa ea rămâne doar
bibliografie filocalică...

Cursus honorum
Antonie revine din Occident cu aura îngroșată. E promovat episcop
vicar, episcop de Buzău, arhiepiscop şi mitropolit. Misiuni în străinătate,
multe. Obstacolele ce le-a avut în cale: parte dintr-un scenariu legendar.
La Sibiu, în aceeași seară. Părintele Antonie ne prezintă sediul
Mitropoliei. Intrarea impunătoare. Pictură murală, abundentă. Scene din
tradiția monahală ardeleană, scene patriotice. Plus scene în care apare și
dânsul, în postură de ctitor (vezi tabloul cu Mănăstirea de la Sâmbăta).
Policandre de sticlă, mărețe, toate comenzile lui. Restaurarea acestui sediu
e opera lui. Gospodar mare. Înnoiri. Zice:
“M-a exploatat Dumnezeu. M-a pus la treabă. M-a trimis acolo unde
erau multe treburi de făcut!”
Tablouri, icoane vechi. A adunat și a pus la păstrare. Eficient,
întreprinzător. Și îi place ca fapta lui să fie consemnată. Scrie: “Pictură (sau
restaurare) din timpul (sau sub îndemnul) lui Antonie”.
Vedem biblioteca. Cu asta se mândrește cel mai tare. După ce-l
văzurăm ca ziditor și gospodar, iată chipul lui de iubitor al cărții. A adunat
mult și pe alese: valori. Cărți vechi. Un incunabul. Tipărituri rare. Are un
raft cu cărți de până-n secolul 19. Din secolele 15-18! Luate din anticariate,
sau la ocazii. Din țară și din lume. Are manuscrise rare.
Cel mai prețios fond, îl ține în dormitor.
Apoi ne arată mapele de fișe, înscrieri de documente, viitoare lucrări
ale sale. E un mare valorificator de documente. Ceva în genul fraților
Hurmuzachi, doar că în domeniul teologic. Acum îi face mare plăcere să
arate aceste comori personale unor scriitori, e un fel de a poza în fața
postumității...
Are casete de carton, mari, clasate și titrate. Zice:
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“Asta pentru a ușura munca celor ce vor vrea să scrie despre mine
așa cum scriu eu azi despre Miron Romanul sau despre Elie Cristea...” Își
rânduiește, deci, arhiva personală, foarte bogată.
Este totuși o forță și îi place să etaleze această forță. Nu-i lipsește
orgoliul! Pituț îmi spune la ureche, cu admirație: “Îi place să se dea mare,
dar este mare!” Zic: “Cum zicea Chateaubriand : Vous, qui aimez la gloire,
soignez votre tombeau!
Revenind la copilărie, Antonie vorbește de sobrietatea creșterii,
acasă. Tatăl său era dascăl bisericesc. A trăit 80 de ani, l-a văzut ajuns
mitropolit.
(Pituț spune, și el, că tatăl său avea o sobrietate ardelenească; nu îi
săruta pe copiii săi decât când ei dormeau! Să nu-și dea de gol, slăbiciunea
pentru fiii săi!).
Admirație pentru înaintași ca: Andrei Șaguna, Avram Iancu. A scris
despre ei, i-a înfiat. Într-o fotografie din 1987, îl vedem în veșminte
șaguniene.
Îl interesează posteritatea. Zice: “Cât din asta va fi știut de urmași,
de istorie?” E atent să stingă imediat lumina, când ieșeam dintr-o încăpere.
Am auzit că și regina Angliei are acest tic de zgârcit sau de gospodar...
**
Drumul Păltinișului. Aici e reședința lui de suflet, de liniște. Aici
scrie. Aici nu-i deranjat. Casa episcopală e la intrarea în stațiune, în pădure.
Casă, schit. Și în curte, zidire nouă. Pe oriunde trece, el construiește,
zidește.
Aici vom dormi. A pus să-ncălzească pentru noi camere. Ne-am ales
camerele. Apoi mergem în sală - să-i zicem sufragerie. Un cămin cu foc,
flăcări, trosnet de butuci de brad, miros de rășină. Păhăruț lângă foc, o
vorbă. Apoi gustare, iarăși. Cârnăciori rumeniți sau o tochitură super, de
voie.
Am stat aici până la ora 2 dimineața. Nu eram deloc obosiți, dar cel
mai odihnit dintre noi era Antonie. Inepuizabil.
Îl întrebăm când are predică, vreau să-l ascultăm. Ne zice că, de
regulă, la o predică are 5000 oameni. Vine lumea, ascultă. Zice că, la
început, s-a izbit de un stil local al predicii. Ardelenii sunt patetici;
obișnuiți cu predica ușor lacrimogenă. Mizând pe emotivitate. Dar, azi,
această predică nu mai convinge. Invocația, lamentația, nu merg, De aceea,
el vine cu predica-problemă.
Eu l-am auzit vorbind, la Sibiu la Mitropolie. Când expune, pune
întrebări; îi pune pe ascultători în situația de a răspunde la o întrebare, la un
paradox.
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Vinuț bun. Îmi place să privesc paharul, potirul, îmi place culoarea
vinului, buchetul. De altfel, s-a constatat că endorfinele, baza chimiei
fericirii, se produc când privești vinul, sau când atingi marginea paharului,
nu când bei. La fel cu cafeaua asta braziliană.
La gura șemineului, cuvintele sunt orchestrate de trosnetul focului
de brad, iar amintirile au aprinderi vii. Pituț povestește întâlnirea lui cu
Antonie și Patriarhul, care făceau o vizită la Kӧln; Pituț era acolo cu o
bursă... Altădată, zice Pituț, făcea un drum pe o zi cu zăpezi, a căzut într-o
groapă acoperită cu zăpadă și m-a scos de acolo un câine lup. Altă
întâmplare: cum au petrecut, el și Hagiu, de ziua lui Nichita, când Nichita a
împlinit 50 de ani. Era lume multă, flori potop. El și Hagiu i-au adus cadou
câte o pâine și o sticlă de vodcă. Gest apreciat de marele poet. Președintele
Uniunii și Iancu, Directorul Fondului, i-au adus o ladă de șampanie, dar
pentru că i-au dat-o nu cu mâna lor, ci prin șofer, Nichita a fost foarte
nemulțumit.
Și o vizită a lui Pituț cu Nichita Stănescu la junele Nicu Ceaușescu,
care știa de mitul lui Nichita și era cam fandosit în fața poetului, dar
Nichita l-a decomplexat pe pui de șef, cerându-i prompt o sticlă de whisky!
Deosebită de tot, întâmplarea lui Pituț când, un bătrân îl întreabă,
văzându-i doliul: Cine ți-a murit? Tata, zice Pituț. “Ce să-i spun când îl
întâlnesc, peste două zile?” “Spune-i că-l laud mereu!” Peste două zile,
bătrânul a murit.
De aici, discuție despre viața de apoi. Există?
Zic: Lazăr, singurul înviat din morți, nu ne spune nimic că ar exista
viață de apoi. Alte cazuri de înviere nu sunt “din morți”, ci din vecinătatea
morții...
Cei de față nu sunt de acord cu interpretarea mea; totuși, părintele
Antonie zice diplomatic: “E de discutat”.
L-am întrebat apoi de condiția isihastului și l-am antrenat spre
discuții filocalice.
“Călugărul se călugărește în fiecare dimineață”, zice Antonie.
“Adică, reînnoiește mereu ardoarea ergasiei.”
“Da, zice. Dacă n-o reia, dacă efortul se oprește, e greu să obții
lumina”.
“E mai ușor să întreții focul aprins, decât să-l tot aprinzi după
stingeri”.
“Da, zice, un vagonet, dacă merge e mai ușor să împingi la el; dacă
se oprește, efortul de a-l porni este foarte mare”.
În ce privește un posibil paralelism zen-isihasm, face o demarcație
formală. Zice că zen-ul este o tehnică, se poate învăța. Iar isihasmul este o
trăire continuă. Zic: “Exact așa afirmă practicianul zen despre Zen: este o
trăire continuă; că dacă te oprești la tehnică, nu obții nimic!”. Zice: “În
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acest caz, de ce ne-ar trebui zen, când avem isihasmul nostru!” Rezon! zic
eu, iubind-l pe Părintele Calinic Cărăvan mult înainte de a-l ști pe maestrul
Deshimaru.
Părintele Antonie crede că orice apropiere de zen, de yoga,
primejduiește apartenența la nația română. “Nici o concesie!” este deviza
sa. Cei care au făcut pasul spre altă Lege, au fost pierduți pentru neam!
Zic: Dar gimnastica respirația corectă, șederea corectă nu sunt o
altă Lege, ci o alfabetizare.
“Rezon!” mi-o întoarce dânsul. Ceilați sunt amuzați.
Cultura străină nu-i un cal troian, gândesc. Un doctorat la Oxford
(cazul Antonie) sau un doctorat cu o teză Yoga (cazul Mircea Eliade), nu-s
un cal troian... și nu slăbesc apartenența la nația română.
Pe la ora 1,30 noaptea, ne pregătim să ne retragem la culcare.
Înaltpreasfințitul este vioi, arată cel mai odihnit, într-o formă
perfectă. Pituț mai pune câteva buturugi în șemineu. Flăcări. Antonie zice:
“Ar trebui să scoateți, voi, religia din ghetou. Credința să nu fie
pentru voi un fapt izolat. Ci să fie integrat în toate ce le faceți. S-o integrați
în scrisul vostru.”
Este impresionantă această punctare. Este miezul convorbirilor
noastre în acestă întâlnire. Este aproape o conspirație împotriva ateismului
în floare.
“Da, continuă Antonie. Gândiți-vă să scoateți religia din ghetou.
Revărsarea ei în faptul cultural. Cultura să preia osmotic, fin. Dar mai
explicit, mai puțin timorat. Să nu rămână la nivelul aluziilor.”
Spiritualizarea culturii de altfel o fac câţiva literați, poeți mai ales.
Gheorghe Pituț aici de față are poezie creștină nedeghizată. Și nu-i
singurul. Mai greu este cu spiritualizarea politicului!
“Da, asta încerc și eu. Sunt mesager clerical, totuși am ieșit în
treburi diplomatice, în străinătate, de mai multe ori decât ministrul de
externe, Am ocazii ecumenice.”
Ne mai spune despre agresiunea sectarismului, în Ardeal. Dar și
replica ortodoxă. În unele sate s-au introdus ore de religie, duminica, la
elevi. Ca să țină piept extensiei sectelor.
Prin secte se fac deznaționalizare și jocuri politice. Sectele sunt
partide politice! “Nu erezii?” întreb. Nu, ele sunt finanțate de Occident!”
Sânziana Pop, a propos de deznaționalizare, spune despre pericolul
că, având doar 2 ore pe zi emisiune tv în limba română, oamenii privesc
posturi străine: maghiare, aici; sârbe, în Banat; bulgare, în București;
rusești în Iaşi. Citează pe cineva (Ion Dumitrescu?): “Ceea ce n-au reușit
imperiul austro-ungar, nici cel otoman și țarist – reușește televiziunea
română!”
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Vineri, 6 noiembrie
Deși ne-am culcat la ora 3, mă trezesc pe la 6 și ceva. Dar nu resimt
oboseala. Soarele va răsări pe la opt fără ceva: bate în geamul meu. Brazii,
zapada.
Încep ziua cu canonul matinal. Apoi scriu aceste note de călătorie,
filmul zilei trecute.
**
Ne reunim dimineața în sufragerie, la o cafea, lângă foaier. Bună
dispoziție, la toți. Pituț e un pic mahmurit. Urcăm toți la biserica schitului,
în pădure, între brazi. Un preot ne întâmpină, ne aștepta să venim, să poată
începe utrenia. Închinare. După slujbă, aprindem o lumânare.
Brazii ninși, zăpada proaspătă trezesc în noi suflet adolescent,
doritor de viață. Un brad este trăsnit, despuiat, dezrămurit.
Pituț îmi spune că, înainte de facultate, a fost lucrător, pontator, la
Rășinari. Pădurar. Locuia aici. Lucra la un drum forestier. Diverse amintiri
din vremea aceea.
Mircea Scarlat zice că ce-ar fi să-i facă o vizită lui Constantin
Noica, instalat la Păltiniș, într-o cameră de vilă. O cămăruță pentru care
plătește 30 lei pe zi; punctul de atracție al stațiunii...
Altcineva spune: De data asta, suntem în Păltinișul lui Antonie;
dânsul ne-a invitat, să rămânem cu dânsul. De altfel, fiecare face cum vrea,
de-a lungul zilei.
Nu știu ce au făcut ceilalți, dar eu am regretat că nu l-am vizitat pe
bătrânul filosof, ar fi fost ultima ocazie să-l văd. Peste o lună, Noica avea
să se stingă. Slujba de înmormântare, la 6 decembrie 1987, a fost ținută de
Mitropolitul Antonie.
Revenim în sufragerie. Este ora 11. Apare și Înaltpreasfințitul. Focul
trosnește în șemineu. Antonie este impunător, veșmântul îi subliniază
prestanța. (un “halat” episcopal roșu; o bundă înflorată între umeri). Fața
liniștitiă, olimpiană. Barba retezată; căruntă. Surîde. Calmul se amestecă
ades cu ironia.
Masă cu vorbire. Un Arbeitsessen. Înaltul ne scrie câteva cuvinte
autograf pe ultima lui carte, vol. II la Ediția Elie Miron Cristea.
Ne spune despre fostul patriarh Justin Moisescu. Era un cinic! zice.
Nu-l interesa posteritatea: nici cea pământeană, nici cea religioasă. Nu-l
interesa cum va fi privit în istorie. Disprețuia tot. Nu s-a îngrijit, cum au
făcut alții, de locul său de veci etc. Nu era iubit și nu iubea pe nimeni.
Apoi vine vorba despre Moses Rosen. Mitropolitul Antonie are o
relație colegială cu Rabinul șef Moses Rosen, au stat in aceeași bancă la un
congres ecumenic. Dar la fotografia de grup, Moses Rosen ocupă locul din
centru, pe când Antonie stă mai la margine! (Ne-a arătat fotografia). Au
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mai avut ei și un turnir ironic, o confruntare de orgoliu, de disputarea
priorității instituției fiecăruia.
Despre părintele Cleopa, întâi laude. Ne spune că a atins un mare
grad de curățenie. Apoi își permite și observații critice: Mai are urme de
orgoliu; se lasă prins în capcana publicitară. Îi place că-i căutat de oameni.
Dar asta poate și trebuie, la starea de azi a credinței, la necesitatea
misionară, azi. Poporimea are nevoie de el.
Sânziana Pop îi zice că vrea un “duhovnic bun”. Simte ea nevoia.
Antonie zice: “Da, iluzia că un duhovnic bun te scoate din impas...” Ironic,
el. Prind curaj să copletez și eu: “Da, iluzia că-ți rezolvă o problemă
psihică... dar uneori chiar ți-o și rezolvă! Este deci o iluzie activă.”
Antonie: Da. Însă când te aștepți la miracol, poate să urmeze
deziluzia... După o tăcere, zice: Uneori un cuvânt face mai mult decât știu
eu ce terapii. Cuvântul! „Cine se luminează de un cuvânt, e vrednic și de
restul predaniei.”
Un aforism despre „cuvintele de folos”. De reținut, pentru întâlnirea
de la Sibiu, cu grupul „Univers 21”, Duminică.
Eu intervin și spun: “Înțeleg că și cuvintele pe care ni le spuneți
dumneavoastră acum!” (Știu de la “ucenicii” din grupul “Univers 21” că
este un bun duhovnic).
La urmă Antonie îi spune Sânzienei că poate merge la Sihăstria
pentru sfat și întărire, la Cleopa, sau la Paisie (un pustnic luminat; are acum
90 de ani!) Cleopa e popular, iar Paisie e profund! Sânziana Pop decide să-l
caute pe părintele Paisie.
Restul zilei de vineri: canon, krypte ergasia, somn.
Am plecat fiecare la chilia lui, nu ne-am văzut până la masa de
prânz, pe la ora l4. Am lucrat în cameră, că era cam frig pentru plimbări, și
ningea. Eu corectam un manuscris, romanul Muntele calvarului, pe care nu
speram să-l pot publica în patrie.
Pituț avea și el de lucru, trebuia să termine o suită de însemnări,
lucra atunci la un almanah al Vieții Românești; Pituț scotea, împreună cu
Mihai Cârciog niște almanahuri tematice superbe, ilustrate glorios și liber
de Florin Pucă. Acum Pituț rânduia almanahul Dragostea şi universul, care
a doua zi după apariție a fost retras și dat la topit, considerat de cenzură
subversiv și dușmănos, și a aruncat în aer conducerea revistei noastre.
Sânziana Pop lucra la un eseu despre Eminescu, despre perioada lui
cernăuțeană, necunoscută nouă. A constatat că mitul Eminescu se
cristalizase de timpuriu. Zice: “Când el a apărut într-o mănăstire din Blaj,
călugării l-au privit ca pe Mesia...”
Spre seară, am mers iarăși la capela schitului, în pădure. Ninsoarea a
stat, e senin, nu prea frig. Am stat la vecernie. Apoi a urmat masa de seară,
și vorbirile pe care nu le descifrez aici. Au fost și comentarii patristice,
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pornind de la lucrarea Făptuire și
contemplație, a lui Teognost din veacul
9. A fost, aș zice, o șezătoare
filocalică. A durat până pe la miezul
nopții.

Sâmbătă,
8
noiembrie,
sărbătoare mare, a început ca ziua
precedentă: închinare la capela
schitului, canonul individual, adunare
Vasile Andru
de rămas bun, în sufragerie, lângă
șemineul în care trosneau buturugi
aprinse.
Cu această imagine am rămas în minte, ori de câte ori am evocat
Păltinișul, peste ani. Timpul care a urmat ne-a pus la mari încercări.
Istoricul Mircea Scarlat a fost secerat, de o boală cumplită, în plină tinerețe,
chiar în luna următoare. Gheorge Pituț, poet mare, s-a mutat la Domnul
peste puțin timp, în plină putere. Sânziana Pop și Vasile Andru au prins și
alte vremuri, revoluția. Am reușit să public Muntele Calvarului, acel roman
“de sertar” la care am lucrat și-n acele zile, la Păltiniș. Iar Sânziana Pop a
reușit să facă cea mai bună revistă de îmbunătățire umană.
La plecare, i-am zis Mitropolitului Antonie, amfitrionul:
“Plecăm de lângă dumneavostră mai înduminiciți”.
Ne-a cucerit și prin consistență umană, prin eficiența de gospodar,
de rânduitor; și prin anvergura cărturărească. Când vezi, în biroul lui, lângă
masa cu dosare rânduite pe nuclee de viitoare lucrări, proiecte în curs de
realizare, - nu te mai sperii că ars longa, vita brevis. E de mare folos să
vezi casa unui magistru, biblioteca lui, arhiva lui activă, stilul său de viață.
Antonie ne zice că încununarea activității lui de cărturar și
predicator va fi o carte despre îmbunătățire sufletească. Vrea să scoată
definitiv modurile îmbunătățirii dintre “tehnici”, să le facă trăiri.
Îi spun că a și publicat acea carte, este Tradiție și inovație în
spiritualitatea ortodoxă, doar că trebuie să scoată o nouă ediție, cu un titlu
mai ambiguu, cum ne învață Maxim Mărturisitorul.
“La urmă de toate, spune Mitropolitul, vreau să scriu o Viața lui
Iisus. În care Iisus să fie om și Dumnezeu. Pe acest segment - să fie om,
înțeles de toți, Pe alt segment, sau pe același, - înțeles de nimeni. Un gest al
Lui: are un înțeles pentru noi, un altul pentru El. Ascuns nouă. Asta să fie
încununarea lucrurilor mele!”, conchide Mitropolitul Antonie.
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CORNELIU FLOREA

Saşii şi secuii transilvăneni
Ideea. Cunoscând ceva istorie şi situaţia actuală din Transilvania
României ne-am hotărât, Virgil si cu mine, să mai mergem încă o dată în
părţile locuite de saşi şi secui, să comparam obiectiv ceea ce au făcut unii şi
alţii în cele peste opt secole de când vieţuiesc pe pământul Daciei, printre
urmaşii dacilor. Diferenţa dintre saşi şi secui în ceea ce au realizat
istoriceşte şi comportamentul lor faţă de oamenii pământului, mai vechi şi
majoritari, este ca de la cer la pământ. Întâi de toate, comportamental, nu
am întâlnit saşi din Transilvania care să ne spună că nu ştiu româneşte sau
că nu au drepturi, pe când între secuii şi chiar printre ungurii udemerizaţi se
găsesc destui, mai nou, în România, care nu vor să vorbească limba oficială
a ţării în care trăiesc, dar în acelaşi timp vociferează ilogic, de-a lungul şi
latul pământului, că nu au drepturi la limba lor maternă, la etnitate.
Ipocrizie, pentru că în societatea avansată social cetăţenii au în egală
măsură drepturi şi obligaţii sociale. Celelate diferenţe dintre saşi şi secui în
baza afirmaţiei anterioare, le vom demonstra numai pe baza unor
argumente istorice,
pe baza comportamentului social de-a lungul
timpurilor până în prezent, caracteristici la faţa locului din timpul acestui
itinerar transilvan.
Înfiriparea unui regat ungar în Panonia a început anemic, mai ales
că, după înfrângerea lor de catre Otto cel Mare din 955, nu mai rămăseseră
decât vreo două sute de mii. După dezastrul suferit lângă Augsburg,
conducătorii lor, Arpadienii, au oprit incursiunile barbare de pradă spre
Vest, s-au retras în Panonia şi-au vindecat rănile încreştinându-se la
poruncă, deşi nu chiar toţi. Refăcându-se, au început incursiuni spre Sud–
Est. Catolici fiind, s-au alipit de Imperiul Roman de Apus, iar în Est, unde
mereu li s-a opus rezistenţă, au adus colonişti ca să le apere graniţa de
băştinaşi, de cumani şi pecenegi. Primii aduşi au fost din neamul secuiesc,
foarte belicos, de obârşie incertă, însă foarte apropiaţi ungurilor ca fire.
După aceştia, în secolul al XII-lea, începe colonizarea Transilvaniei, în
etape, cu populaţie din diferite părţi ale imperiului, preponderent germană,
în apărarea regatului ungar. Oaspeţii, cum i-au numit pe saşi, au preferat
munca agricolă organizată în locul conflictelor belicoase de tot felul şi s-au
organizat după un sistem flamand, de gospodărire şi apărare, în sate
compacte, organizare mult superioară faţă de satele resfirate ale celorlaţi
locuitori. Datorită acestui sistem de organizare comunală şi unui randament
avansat şi susţinut se departajează clar de secui, ce nu pun atâta preţ pe
mistrie şi plug, pe viaţa comunitară de apărare şi dezvoltare colectivă, cât
pun pe săbii şi suliţe în tot felul de bătălii, devenind avangarda regatului
ungar de-a lungul secolelor, canonul secuilor fiind: credinţa oarbă nu are
nevoie de judecată. În continuare dovezile, argumentele şi logica istorică.
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Saşii
De la Blaj ne îndreptăm spre Mediaş având ca obiectiv vizitarea
cetaţilor şi bisericilor fortificate săseşti, o adevărată comoară istorică şi
culturală a Transilvaniei de care UNESCO ţine cont cu multă preţuire.
Avem ca ghid, Universul Cetăţilor Bisericeşti din Transilvania, o reală
enciclopedie istorică, religioasă, culturală şi arhitecturală a saşilor
transilvăneni, scrisă de arhitectul sas Hermann Fabini, pe care o
recomandăm pentru documentare corectă şi comparaţie cu lipsa de zestre
istorică şi culturală din fostele scaune secuieşti. Autorul precizează
existenţa a peste trei sute de biserici săseşti fortificate – Kirchenburgen –
dintre care astăzi mai sunt o sută cinizeci, pe care le descrie amănunţit
alături de cele şapte cetăţi săseşti fortificate - Sieben Burgen - care, toate
împreună, pentru România secolului XXI au devenit Marele Muzeu
Miedeval Săsesc din Transilvania, cunoscut în lume, fiindcă, din păcate,
istorice, marea majoritate a saşilor ne-a părăsit. Nu ne-au părăsit după
Unirea Transilvaniei cu Regatul Român din 1918, când demografic,
împreună cu şvabii erau în jur de 700.000, ci de la al 2-lea Război Mondial
încoace, de când nici România nu mai este cum ar fi vrut să fie:
independentă şi prosperă, după o istorie vitregă de douăzeci de secole.
Hermann Fabini, în introducerea acestui volum de atestare istorică a
saşilor, citează din Trilogia Culturii a lui Lucian Blaga, ceva semnificativ
în acest sens: “În satele săseşti vezi adesea, rămăşiţele târzii dintr-un ev
mişcat şi plin de primejdii, întunecate biserici gotice împresurate de ziduri
enorme. Sunt bisericile cetăţi. În vreme de cumpănă sasul se retrăgea aici.
Biserica devenea cetate. Românul se retrăgea în codru. Biserica lui
rămânea în urmă, ca să fie arsă şi să acopere cu cenuşa ei mormintele
satului.” Grăitor; pe cât adevăr săsesc, pe atâta durere românească.
Prima biserică fortificată pe care am dorit să o vizităm, ce face parte
din Patrimoniul Mondial UNESCO, este cea de la Wrumloch – Valea Viilor recunoscută printre celelalte pentru că este o capodoperă arhitectonică
bipolară, adică are două turnuri, câte unul la fiecare capăt şi zidurile înalte
fiind susţinute de contraforturi într-o soluţie originală, după cum consideră
arhitectul Hermann Fabini care a lucrat la restaurarea ei. Regretăm că este
închisă, dar ne impresionează privind-o şi pe dinafară peste zidurile foarte
înalte cu patru turnuri de apărare.
Ne întoarcem la şoseaua principală şi următorul obiectiv este
Mediasch – Mediaş – atestat documentar în 1267, care devenit oraş regesc
liber un secol mai târziu. Întâi a fost ridicată biserica fortificată cu un turn
de 68 de metri şi un zid de apărare cu patru turnuri având între ele, în
interior, drum de strajă şi apărare din lemn. În unul dintre turnuri, al
Trâmbiţaşilor, a fost încarcerat Vlad Ţepeş din porunca lui Matei Corvin
datorită urzelilor făcute de saşii braşoveni. Parafrazându-l pe Lucian Blaga,
aceasta este o întunecată biserică gotică cu ziduri de apărare înalte, dar este
deasemenea o biserică ce face parte din patrimoniul UNESCO. Alături se află
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Liceul “Stephan Ludwig Roth” căruia toţi trebuie să-i fim recunoscători
pentru că a militat pentru drepturile istorice ale românilor în Transilvania în
acei ani grei când ungurimea kossuthistă a încercat să alipească acest
pământ românesc, cum scrie Milton Lehrer, Ungariei. Stephan Ludwig
Roth, educat în Germania şi Elveţia, doctor în filosofie, a susţinut în Dieta
de la Cluj că românii sunt cei mai vechi şi majoritari în Ardeal şi limba lor
ar trebui să fie limba oficială. A susţinut verbal şi în scris cauzele
românilor, a fost pe Câmpia Libertăţii de la Blaj şi l-a admirat pe Avram
Iancu. Pentru că a militat pentru aceste drepturi legitime ale românilor
ardeleni, un tribunal militar kossuthist la executat la Cluj în 1849. În faţa
liceului care îi poartă numele are un bust modest pentru ceea ce a făcut
pentru noi, în faţa caruia ne-am oprit şi înclinat. Mediaş a fost şi un oraş
fortificat cu ziduri grele în secolul al XVI-lea, iar la începutul secolului XX
marea majoritate a populaţiei era săsească, dar nu erau saşi care să spună
că nu vorbesc româneşte, cum astăzi, un secol mai târziu, ţi se spune la
Miercurea Ciuc sau la Odorheiul Secuiesc.
La câţiva kilometri de la Mediaş am oprit la Hetzeldorf – Aţel –
unde am avut şansa să găsim biserica fortificată deschisă, fiind vizitată de
un grup de saşi veniţi din Germania ca să-şi revadă locurile natale. Erau
exuberanţi, cred că de emoţii. Este o biserică mică, cu liniile arhitecturale
armonioase, bine întreţinută. Interiorul este auster, dar ne-a atras atenţia o
tablă neagră pe care cu litere mari aurii scria: Gott is getreu. Ne-am întrebat
şi am întrebat oare ce semnificaţie are. Un sas în vârstă, într-o frumoasă
limbă română păstrată ne-a explicat că înseamnă, Dumnezeu e sincer, iar
motivul expunerii este că şi credincioşii trebuie să fie sinceri. Excepţională
idee, de însuşit.
A fost o vreme când Birthalm – Biertan, o aşezare săsească mare şi
bogată întrecea Mediaşul şi timp de trei sute de ani a fost sediul episcopiei
evanghelice a saşilor, iar acum biserica fortificată cu două rânduri de ziduri
de apărare şi turnuri de veghe legate între ele cu punţi de strajă face parte
din Patrimoniul Mondial pentru că impresionează arhitectonic, cultural,
religios. Pentru a ajunge în biserică trecem printr-un turn ce a avut un pod
mobil, apoi urcăm printr-un coridor acoperit ce trece prin două turnuri cu
hersă, simţindu-ne în plin ev medieval. Biserica mare, impunătoare, este în
stil gotic timpuriu, cu un altar triptic, realizat dupa modelul unei biserici
din Viena, din 1483. Trezoreria bisericii, a comunităţii în caz de asediu,
era închisă de o uşă cu o feronerie unică în lume, executată de către un sas
din Sighişoara, originalitate pentru care, în 1889, a fost dusă la Expoziţia
Mondială de la Paris să fie admirată de toată lumea! Aici la Birthalm –
Biertan am realizat marea deosebire dintre saşi şi secui. Tot ceea ce au
construit saşii demonstrează interesul lor de aparare a întregii comunităţi,
fiindcă erau oameni liberi, avansaţi şi laborioşi. În Secuime nu avem
asemenea dovezi istorice de reliefare spirituală şi materială a vieţii
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comunitare egale unui umanism timpuriu. Oare cine nu le-a dat dreptul dea fi la fel ca saşii, doar erau supuşii aceloraşi regi şi principi?
Am oprit să vizităm şi o cetate ţărănească: Reps – Rupea, de curând
restaurată. Menţionată din secolul al XIII-lea, este aşezată strategic pe o
colină înaltă. Inţial a fost sub conducerea unui castelan numit de rege, dar
în timp a trecut în proprietatea satelor săseşti din jur, saşii fiind cei care au
construit-o şi au întreţinut-o folosind-o în caz de nevoie, apărându-se.
Sistemul ei defensiv este original, cuprinzând trei despărţituri distincte
numite cetatea inferioară, mijlocie şi superioară, toate delimitate prin ziduri
înalte şi groase, cu turnuri de strajă şi apărare. Din nefericire o ploaie
torenţială ne-a întrerupt interesanta vizită.
Spre înserare am ajuns la Honigberg – Hărman, unde prietenii noştri
Puşa şi Gigi, nepotul lor Alexandru, de-o şchioapă, câinele şi pisicile,
grădina cu flori frumoase, fel de fel, ne-au întâmpinat cu bucurie şi interes.
O întâlnire de prietenie, de bună şi veselă dispoziţie, cu ospitalitate “à la
Banat” din partea Puşei la care s-a adugat cea ardelenească din partea lui
Gigi şi, astfel, noaptea nu a fost noapte decât pe jumătate. Am vizitat
biserica fortificată din mijlocul comunei ce în vremurile medievale era
înconjurată de un şanţ adânc cu apă. Zidul înconjurător aproape circular,
înalt de 12 metri cu şase turnuri de strajă şi apărare pare o adevărată cetate,
pe care Mihai Vitezul a asaltat-o fără succes, lăsând-o în plata Domnului.
Mult mai târziu, hondvegsed-ul lui Kossuth a pus tunurile pe ea, la care
saşii nu au putut face faţă. Acum e refăcută şi vizitată de călătorii ce vin în
Ţara Bârsei, cea mai bogată parte a Transilvaniei în biserici fortificate de
credinţă şi apărare, în cetăţi ţărăneşti, dovedind cel mai pregnant caracterul
muncii organizate în favoarea întregii obşti săseşti.
Ultima biserică fortificată vizitată, Tartlau – Prejmer, atestată
documentar la începutul secolului al XIII-lea - când Cavalerii Teutoni au
început construcţia ei, dar nu au mai terminat-o fiind alungaţi - este
considerată pe drept cuvânt cetate bisericească, fiind cea mai puternic
fortificată dintre toate bisericile săseşti. E o cetate ovală aşezată în mijlocul
comunei, cu ziduri groase de 3-4 metri şi înalte de 12 metri. Intrarea se
făcea pe un pod mobil, ridicător, în spatele căruia era o poartă masivă de
stejar; urmează două herse la distanţă. Biserică gotică, destul de comună,
dar ceea ce este unic, ce trebuie remarcat şi comentat este că în interiorul
curţii cetăţii, pe zidul de apărare sunt ridicate pe trei nivele, în unele locuri
pe patru nivele, camerele de refugiu pentru fiecare familie din comună
avand pe uşă acelaşi număr ca al casei din afara cetăţii bisericeşti.
Remarcabil câtă organizare, câtă grijă comunitară în Evul Mediu săsesc,
ceea ce îi diferenţiază net de secuii care înafara organizării militare,
belicoase, nu mai aveau alte merite. Cunoscând ce au realizat saşii în Ţara
Bârsei trecem în “Ţinutul Secuiesc” să vedem şi să comparăm, nu înainte
de-a ne despărţi cu sinceră afecţiune de amfitrionii noştri, invitându-i să
viziteze ţinutul nostru năsăudean.
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Secuii
Am intrat în ceea ce istoriceşte, sute de ani, a fost cunoscut sub
numele de Scaunele Secuieşti, trecute pe rând sub unguri, turci, habsburgi,
din 1867 devenind comitate ungureşti, iar din 1920 judeţe ale României,
regat firesc întregit pe vatra regatelor daco-getice din marele neam tracic.
Astăzi, iredentiştii unguri ajunşi în faza udemeristă, cea mai absurdă formă
antisocială europeană a secolului XXI şi antiromânească în esenţă, forţează
stupid autonomia unui ţinut secuiesc, urmărind strategic segregaţie şi
separare teritorială. Cu argumente certe se poate demonstra falsul şi
stupiditatea udemeristă, pentru că ungurizarea secuilor prin modificarea
identitaţii lor şi înlocuirea limbii lor originale cu ungureasca de Buda este
evidentă de secole, dar foarte accentuată din momentul realizării
dualismului austro-ungar. Şi după datele recensămintelor vedem cum tot
mai puţini s-au declarat secui începând cu 1910, când încă se ţineau secui
peste 400.000 de mii, ca mai apoi, câteva decenii mai târziu, în 1972, să se
mai considere secui doar câteva mii, restul declarându-se unguri-unguri,
pentru ca în 2012 să se mai declare secui sub o mie. Printr-o foarte simplă
deducţie logică, de care udemeriştii iredentişti se feresc şi pe care o
camunflează, reiese aceasta: cu o mie de secui nu se poate face un ţinut
secuiesc, cel mult un mic sat secuiesc, după cum susţin demografii şi
istoricii. În locul realităţii istorice şi al realităţi sociale iredentiştii şi
udemeriştii susţin că românii asupresc şi deznaţionalizează minorităţile
dându-se exemple pe ei înşişi! Lucru stupid pentru că, dacă românii i-ar fi
asuprit şi românizat pe secui, atunci, în 2012 , în fostele scaune secuieşti ar
fi fost 80% români nu unguri, cum se declară acum, cu mândrie infantilă
foştii secui, după ce naţionaliştii unguri le-au tot creat reflexe pavloviene
cu clopoţelul Ungariei Mari din 1848 ! Tot reflexe pavloviene le-au indus
ungurii cu succes şi politicienilor noştri de pe Dâmboviţa, arătându-le
pachetul de voturi în preajma alegerilor.
Suntem în Miercurea Ciuc. Căutam un loc de parcare. Vedem
semnul, internaţionalul P mare, sub care scrie: „Fizeteses Parkolo”, ceea ce
nu este nici secuieşte, nici româneşte, ci pur şi simplu ungureşte, deci, de
aici din parcare, începe crearea ţinutului unguresc. Acesta este adevăratul
ţel democratic al iredentiştilor udemerişti. De la început este necesară o
precizare de diferenţiere: nu toţi ungurii sunt udemerişti adevăraţi şi dintre
udemerişti mulţi au lăsat iredentismul la o parte realizând că au toate
drepturile de identitate şi libertate în România, la fel ca celelalte minorităţi.
Însă ipocrizia udemeriştilor iredentişti este malignă, întâi de toate pentru
ungurii ţinuţi într-o paranoie continuă. Priviţi modificările lor de
comportament faţă de noi după 1989. Personal am trăit 40 de ani cu ei în
România, dar după decembrie 1989 majoritatea au luat-o razna după liderii
iredentişti ai udemereului.
Primul contact pe care l-am luat cu descendenţii secuilor ungurizaţi
a fost la Muzeul Secuiesc al Ciucului fondat în 1930, deci în timpul
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României întregite, fapt ce dovedeşte că statul român nu se ocupa cu
asuprirea şi deznaţionalizarea secuilor. Mai mult, în 1970 vechiul Castel
Miko este complet restaurat, din bugetul statului român şi devine actualul
sediu al muzeului secuiesc. Numai acest muzeu a mai rămas din alesul
neam secuiesc, un muzeu înfiinţat şi întreţinut de statul român, care nu i-a
ungurizat pe secui. Azi e stăpânit de iredentiştii udemerişti fiindcă pe
biletul de intrare scrie cu litere latine: “Csiki Szekely Muzeum”, deşi alesul
neam secuiesc avea limba sa pe care o scria în alfabet runic, dar contele
Albert Apponyi prin ale sale legi de maghiarizare a învăţământului din
1907 a obligat toate minorităţile din Ungaria şi Transilvania să înveţe limba
oficială a statului ungar, ceea ce secuii au făcut cu obedienţă, sacrificând
măreţia lor istorică pe făgăduielile iraţionale ale infatuaţilor naţionalişti
unguri de la Budapesta. Răsfoiţi istoria.
De la muzeul secuiesc am cumpărat o broşură ghid, frumos ilustrată
şi explicativă despre Miercurea Ciuc, pe care o recomandăm ca dovadă a
ceea ce voi scrie. Primarul oraşului, Raduly Robert Kalman, ne urează un
bun venit în inima secuimii despre care spune că este centrul regional al
învăţământului şi culturii în limba maghiară, deci Contele Albert Apponyi
poate dormi liniştit: inima secuiască vorbeşte ungureşte! Mai aflăm de la
domnul primar că Dumnezeu le-a hărăzit secuilor datoria de-a ocroti
hotarele estice ale creştinătăţii de vest. Aflăm din broşură că prima atestare
documentară a oraşului este din secolul al XVI-lea iar primul recensământ
militar, după această atestare, arată 44 capi de familie, în total 108
persoane, număr ce, probabil, era absolut suficient să apere creştinătatea
vestică. (Cred că domn primar a auzit de războiul de o sută de ani, de
Ghibellini şi Liga Guelph, deci nu are decât să-şi vândă mai departe
murăturile de castraveţi stricaţi secuilor ungurizaţi, care, amărâţii de ei,
chiar cred că Dumnezeul biblic i-a hărăzit să ocrotească creştinismul
vestic). Broşura domnului primar ne prezintă cu lux de amănunte bisericile
care servesc pe credincioşii localităţii. Biserica romano-catolică Sfântul
Augustin şi a mamei sale, Sfânta Monica, cu 1200 de locuri, cu două
turnuri de peste 40 de metri a fost construită după 1990, în România.
Biserica Milenară, deasemenea construită după 1990, tot în asupritorul şi
deznaţionalizatorul stat român, e originală cu zece cruci, cinci pe o parte,
cinci pe alta şi simbolizează, împreună, zece secole de creştinism maghiar,
se precizează în broşură. Secolele secuieşti de creştinism sunt omise avâd
în vedere că sunt pe cale de dispariţie. Urmează dispariţia românilor care
nu se ungurizează, fiindcă despre biserica lor ortodoxă nu sunt niciun fel de
amănunte, doar că a fost ridicată în 1935 şi din 1994 a devenit episcopală,
fiind bârna care le şade în ochi udemeriştilor iredentişti, că aşa i-a hărăzit
pe ei Dumnezeul unguresc de la Budapesta. Spre luare de cunoştinţă,
biserica episcopală ortodoxă din Miercurea Ciuc nu are arborat drapelul
românesc. De ce oare? Întrebarea ar trebui să se pună în Parlamentul
României. Şi pentru că veni vorba de Episcopia Ortodoxă Română, aceasta
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nu are nici firmă la stradă, stă pitită după un gard înalt de fier şi tablă cu
poartă închisă, unde nu este sonerie sau interfon. De ce oare, domnule
primar, democrat udemerist, Raduly? Oare chiar aşa să fie Dumnezeul
acela pe care-l pomeneaţi de segregaţionist, să-i hărăzească pe secui să-i
ocrotească numai pe creştinii din Vest, iar românilor să le distrugă
bisericile creştine?
Un capitol cu fotografii ne prezintă Miercurea Ciuc – oraşul şcolilor,
necesar şi relevant: “Petofi Sandor”‚ “Jozsef Attila”, “Nagy Imre”‚
“Xantus Janos”‚ “Marton Aron”‚ “Segito Maria”, “Nagy Istvan”, “Joanes
Kajoni”, “Kos Karoly”, “Venczel Jozsef” şi “Szekely Karoly”. Nu am
găsit nicio şcoală cu limbă de predare secuiască, aici în inima secuiască
vorba domnului primar al acestui municipiu, în care minorităţile sunt
asuprite şi deznaţionalizate de statul român, cum trâmbiţează udemeriştii
prin lume. Fiindcă veni vorba de deznaţionalizare şi pentru că majoritatea
românilor habar n-au de istoria lor, mai ales despre suferinţele românilor
ardeleni sub unguri, cred că a venit vremea istoriei cele adevărate; altfel ne
vom deznaţionaliza prin noi înşine, ceea ce nu fac celelalte naţiuni. Revin
la Miercurea Ciuc unde funcţionează şi Sapientia – universitatea maghiară
din
Transilvania, definită şi
“centru de învăţământ autonom al
maghiarimii din România”, având sedii în trei oraşe din Transilvania: ClujNapoca, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc. Se pot vedea, se pot vizita. Pe lângă
acest învăţământ universitar autonom, sunt şi alte centre universitare, în
special Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, cu facultăţi ungureşti. Foarte
interesant, aberant, aici se pregătesc specialişti unguri care nu cunosc, nu
vor să cunoască, limba oficială a ţării în care trăiesc. Fapt unic în lume,
datorită guvernanţilor bucureşteni avuţi după Decembrie 1989, care s-au
prostituat pentru nişte voturi udemeriste şi continuă să se prostituieze, care
mai de care.
Diaspora ungurească, impulsonată de ambasadele ei, acuză statul
român de toate relele pământului printre care şi obstrucţionarea identităţii şi
culturii secuieşti. Broşura primarului Raduly Robert Kalaman ne prezintă
cu totul şi cu totul altfel realitatea, începând cu Teatrul Municipal Csiki
Jatekszin ce are o activitate liberă, variată şi bogată de zece luni pe an.
Apoi, cu lux de amănunte şi un palmares bogat, este prezentat Ansamblul
Naţional Secuiesc „Harghita”. De reţinut că ansamblul se numeşte naţional
secuiesc deşi s-au declarat secui numai o mie, în timp ce nouă, românilor ce
suntem milioane, deja ni se zice etnie. Declasare şi auto-declasare,
mulţumită guvernelor bucureştene şi laşităţii intelectuale, excluzând
excepţiile. Tot la cultura maghiară este prezentată Galeria de Artă “Nagy
Imbre” ca să dovedească, a nu ştiu câta oară, ipocrizia udemeriştilor
iredentişti. Mai jos, la păstrarea tradiţiei secuieşti este prezentată cu patos
naţional „Ziua celor o mie de fete secuiene” ce are loc anual. Se
menţionează că ele “au depus un legământ că vor păstra portul, crezul,
obiceiurile şi în continuare”. Foarte bine şi frumos. Curios este doar că
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demografic s-au declarat de toţi doar o mie de secui, dar legământul îl
păstrează o mie de fete secuiene. Fără alte comentarii. Ar mai fi de adăugat
marele Pelerinaj de Rusalii, pelerinaj religios şi istoric . Citim: “Originea
pelerinajului de Rusalii datează din 1567, când secuimea a ieşit victorioasă
în bătălia împotriva trupelor lui Janos Zsigmond”. Precizare pentru
politicienii de azi, că la vremea aceea secuii erau secui iar Janos Zsigmond
nu era principe român să-i asuprească şi deznaţionalizeze. Acum
pelerinajului, pe lângă caracterul religios şi istoric, i s-a dat o puternică
notă iredentistă, mascată în spatele unei automii secuieşti. Pasul cel de pe
urmă.
Broşura ghid despre Miercurea Ciuc are şi un capitol intitulat
„Sărbătorile naţionale – 15 Martie şi 23 Octombrie – revoluţia şi libertatea
maghiarilor din 1848-1849 şi 1956”. Aşa scrie, aşa citim: “Revoluţia şi
lupta pentru libertate din 1848-1849 a fost unul din evenimentele cruciale
ale istoriei moderne a naţiunii maghiare”. Dar ce a fost crucial pentru
secui?! Accelerarea deznaţionalizării lor, pe dovezi istorice se poate
constata. Despre participarea secuilor alături de honvedseg-ul lui Kossuth
nici să nu deschidem istoria fiindcă aflăm, cu durere, cât de moderni în
atrocităţi au fost împotriva românilor din Transilvania. Aşa că îşi merită
soarta ca din naţiune aleasă să ajungă doar o mie. Cât priveşte a doua
sărbătoare naţională, 23 Octombrie 1956, citim: “Revoluţia din 1956 a fost
lupta de libertate a maghiarilor faţă de dictatura stalinistă şi ocupaţia
sovietică”. Aşa a fost. Numai că secuimea şi ungurimea din Regiunea
Autonomă Maghiară de atunci – întrebaţi-vă de ce nu s-a numit regiune
autonomă secuiască atunci – nu au făcut nimic! Dovada e acolo şi acum, în
2014, în centrul Miercurii Ciuc, într-un părculeţ unde este un obelisc
impunător, cu seceră şi ciocan, pe care, pe o placă de marmoră, scrie în
ruseşte şi ungureşte: glorie eternă ostaşilor armatei sovietice care şi-au dat
viaţa în lupta pentru eliberarea omenirii din robia fascistă - 1944. Am citit,
notat şi comentat făcându-ni-se milă de ei, de toţi secuii şi ungurii, ce
soartă au să trăiască numai în fantasme şi minciuni perpetue. În acest caz
minciuna este că armata ungurească – viteazul honvedseg – a luptat alături
de fascişti împotriva armatei sovietice, eliberatoarea omenirii, până în
Martie 1945, iar unele unităţi ungureşti au rămas fidele fascismului până la
sfârşit, iar fantasma indusă este iluzia că poate glorificând şi acum, în 2014
la Miercurea Ciuc, eliberatoarea omenirii, poate, poate îi va elibera şi pe
secui, cum i-a eliberat pe unguri în 1945, dar mai ales 1956, acum mare
sărbătoare naţională secuiască !!
Păcat de ei, de secui; dacă ungurii nu-i suprimau moral şi nu-i
ungurizau, din partea românilor erau secui şi astăzi. Am fotografiat şi am
plecat printre steagurile secuieşti de-a lungul şoselei atât i-a mai rămas
fostei naţiuni alese, astăzi mistuită şi asimilată de ungarismul malign. Să
învăţăm şi să luam aminte ...
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FOTOALBUM
Father’s Day la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din ew York, 15 iunie 2014

Tânăra generaţie, reprezentată de Andrei Damian, ascultă cu atenţie pe solista Lia
Lungu, aici în ipostaza de recitatoare.

Hramul Bisericii noastre, 29 iunie 2014

Cântec, dans şi voie bună:
Sorina Robinson (st.), Lucia Columb, Lia Lungu, Iulian Berevoescu.
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Valeria Arnăutu

Lăcrămioara Răileanu

Iulian Berevoescu şi Viorica Colpacci
Maica Veronica

Iulian Berevoescu,
Anişoara
Constantinescu,
Claudia Damian,
Valeria Zahariuc
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Cenaclu dedicat scriitorului Radu Theodoru, 11 iulie 2014

Iniţiativa Cenaclului „M. Eminescu” de a consacra o seară scriitorului nonagenar
Radu Theodoru sub titlul „Mari scriitori ai literaturii contemporane,” a întrunit
sufragiile presei şi ale cenacliştilor. Aici, iniţiatorii Th. Damian (st.) şi M. N. Rusu,
alături de Alexandru Marmara şi Tibi Horvath.
La Congresul Internaţional al ISSEI (The International Society for
the Study of European Ideas), Porto, 4-8 august 2014

Rachel Ben David, organizatoarea, Hans Uwe Haus, Mihaela Albu şi Theodor
Damian
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Întrunire de cenaclu, 19 septembrie 2014

Seară literară la reşedinţa preotului Th. Damian. Adina Dabija (st.),
Grigore Culian, Lisa Pecai, M. N. Rusu şi Elena Mitru.

Ion Burcin (Bion) supranumit şi Anton Pann de
Queens, lângă Adina Dabija.

Criticul
M. N. Rusu mult prea serios printre poeţii veseli din
seara de 19 septembrie 2014.

Valentina Ciaprazi recită
din creaţia sa lirică în limba română şi
limba franceză .
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Vizită pastorală la Biserica noastră, 28 septembrie 2014

Pr. Aurel Sas din Las vegas (st.)
alături de Pr. Th. Damian.

Seară de cenaclu cu Ion
Burcin, 3 octombrie 2014
Mariana Terra şi scriitorul
său preferat Ion Burcin (vezi
reportajul ei din Romanian
Journal, Nr. 753 din 15
octombrie 2014) intitulat
Ion Burcin sau bucuria de a
scrie).

Printre cenaclişti (de la st.) Valentina Ciaprazi
(bucuroasă de succesul avut), Tibi Horvath, Otilia
Montano şi ing. Mircea Mitru.
În asistenţa serii poetice, Dna Victoria Plăviţu,
profesoară la Metropolitan College din New York.
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17 octombrie 2014, Elena Mitru, debut în Cenaclu
Elena Mitru şi Grigore Culian,
director al ziarului ew York Magazin.

Valentina Ciaprazi (st.), Tibi
Horvath, Lisa Pecai

Autoarea oferind un autograf editorului Tibi
Horvath din Jackson Heights.

În fiecare an
Queens
Federation of
Churches oferă o
diplomă de merit
unei persoane din
comunitatea
românoamericană la
nominalizarea Pr.
Theodor Damian.
În această lună,
octombrie 2014,
ea a fost înmânată
D-nei Mariana
Orza (şi fiului ei
Alex Orza) pentru
merite distinse în
acitvitatea
parohiei.
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12 octombrie 2014. O fotografie pentru istoria Bisericii noastre
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, la „Festivalul mustului” cu o parte din enoriaşi în
jurul Pr. Theodor Damian şi al preotesei Claudia
(Foto: Alex Marmara)
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Duminică 26 octombrie 2014. O nouă participare la „Festivalul Mustului” în
curtea Bisericii noastre.

Instantaneu de la „mustărie”.

Trei doamne din Comitetul Bisericii: Elena Burchea
(st.), Felicia Georgescu şi Lucia Columb.

Doi harnici „grataragii”:
Cristi Aniţului (st.)
şi Marius Stoica.

Arhitectul Daniel Stan
nedecis din care „butoi” cu
must să fie servit de Elena
Burchea.
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ANTOLOGIE DE CENACLU
ION BURCIN

Cu tata la târg
- Aşa, maică, duceţi-vă sănătoşi şi tot aşa să veniţi înapoi, a zis
bunica către tata şi mine, gata de plecare la târg. Ne sculasem dis-dedimineaţă să nu ajungem, de, târziu la Târgul din Piteşti. Una că nu mai
găseam ce ne trebuie, al doilea, loc pentru tras căruţa. Păi mai găseam?
Nici vorbă. Ce, numai noi venim la târg? Aşa credeţi? Vai de mine, vin mii
de oameni, bre, sute de căruţe cu cai, cu boi, cu te miri ce. Credeţi cumva
că e vorba de un târg de doi lei? Târg mare, frate, chiar foarte mare târgul
ăsta din Piteşti… Duceţi-vă, maică, hai, daţi-i drumul, a continuat bunica
Stana, ştergându-şi ochii încă somnoroşi, porniţi odată că se face ziuă şi vă
coaceţi pe drum de-atâta soare. Duceţi-vă, luaţi ce e de luat şi întoarceţi-vă
acasă la fel ca acum, sănătoşi şi voioşi.
- Aşa facem, mamă, nu avea dumneata grija noastră, i-a zis tata,
dând bici calului. Ai grijă de dumneata şi de toate celelalte, că vezi câte
sunt şi nici una nu e fără duşmani.
- Fac şi eu ce pot, maică, ce nu, Dumnezeu cu mila.
- Mamă, zice tata înfrânând calul, lasă-l dumneata pe Dumnezeu în
pace; mai multe griji ca El n-are nimeni. Dumneata fii atentă, eu atât îţi
spun, altminteri nu-ţi aducem nimic de la oraş, să ştii.
- Apăi ce să-mi aduceţi, maică ? Să nu-mi aduceţi decât ce v-am
spus şi gata. Restul altă dată. Data viitoare merg şi eu la Piteşti. O, nici
vorbă să nu merg. Dar cum, numai tu mereu, Floreo?
- Hai, mamă, eu nu zic să nu mergi şi dumneata. Urcă-te în căruţă şi
gata.
- Ei, nici chiar aşa, zice bunica, să plecăm toţi şi să le lăsăm pe toate
la voia lor. Hai, drum bun şi să vă întoarceţi sănătoşi. Auzi,Floreo, să nu vă
zgâiţi prea mult la toate cele şi să vă apuce miezul nopţii pe drum. Ionele,
maică, a continuat bunica, să nu te dezlipeşti de taică-tău, auzi? Lume
multă şi pestriţă, maică, târgul mare şi şiret… Floreo, ai grijă de băiat, eu
atâta îţi spun. Ionele, pupa-te-ar maica, tu eşti mic, dar eu mă încred în tine,
să ştii. Ai şi tu grijă de taică-tău. O fi el matur la muncă, nu însă şi prin
târguri. Il ştiu eu…Hai, drum bun.
- Bine, mamă, zice tata îmboldind calul, rămâi sănătoasă şi să te
găsim la fel. Nu avea grija noastră…. O parte din drum am mers cu spor, a
doua parte însă, am mers cu ghionturi şi zgâlţâieli. Căruţa era a noastră, dar
calul ba. Il închiriasem de la Bunici al lui nenea Mitran Bărbărie. Abia ni
l-a dat, nu pentru că nu i-am oferit cât ne-a cerut, ci pentru că el se desparte
foarte greu de Mitică al lui, adică de cal… Pe la jumătatea drumului ni s-a
făcut foame.
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- Ti-e foame şi ţie, băiatule? mă întreabă tata. Aşa-i că ţie nu ţi-e
foame? a continuat el să glumească în timp ce îmbuca cu mare poftă din
puiul fript ce ni-l dăduse bunica pentru drum. Ia ţine tu frâul, a mai zis el, şi
mână încet calul până terminăm de mâncat; doar n-o să ne oprim pentru
asta. Hai, între timp ia şi tu, nu te uita la mine cum mănânc, ştii bine că eu
nu glumesc cu masa. Când e de mâncat, mănânc, nu mă fudulesc ca tine.
Uite, puiul s-a şi dus, păi ce făcuşi bre? A, uite că mai e o aripă, ia-o repede
până nu se duce şi ea. Ia şi mănâncă, ce mâncăm acum trebuie să ne ţină
până ne întoarcem acasă, înţelegi ori nu? Uite, mai e puţină pâine şi nişte
usturoi. Nu-ţi place usturoiul? E foarte bun, ia şi mănâncă; ne fereşte de
multe boli. Cam miroase gura după el, dar sănătatea întâi, nu-i aşa? Uite,
roade şi osul ăsta, tu ai dinţi mai buni decât mine… Dii, Mitică, tu nu lua
seama la noi, tu vezi-ţi de drum. Hai că nu mâncăm şi grăunţele tale, fii
fără grijă. Dii cu tata! Auzi, Ionele, luarăm noi găleata cu grăunţe pentru
cal, ori n-o luarăm? Te pomeneşti c-o uitarăm şi n-avem ce da calului… Se
face foc Bunici dacă nu-i dăm calului să mănânce… Gata cu osul, băiatule?
L-ai mâncat tot? Aşa te vreau. Ia şi pâinea asta, dacă rămâne se pierde prin
căruţă şi e păcat. Urciorul cu apă l-am luat? A, uite-l colo. Ia să-l golim,
mai uşurăm căruţa, nu-i aşa? Auzi, Ionele, parcă mai era, mă, ceva de
mâncare, ce zici? Parcă nişte brânză. Am auzit-o pe mama spunând ceva…
de brânză. N-ai văzut-o, ori ai mâncat-o? Hai, spune drept. Nu, nu puteai
s-o mănânci singur, era o bucată mare. Spune ceva să n-o mai caut. De
fapt mai mult ţie ţi-a dat-o mama. Mie puiul şi ţie brânza, nu-i aşa? Cum
eu ţi-am dat şi ţie din puiul meu, se cade să-mi dai şi tu din brânză… Unde
naiba să fie, mă Ionică, de n-o vedem? Era o bucată mare, am văzut-o doar.
Ciudat, ştiu bine că era pusă în acelaşi şervet cu puiul. Asta e,să ştii că a
mâncat-o puiul… Ei, las-o baltă, aflăm noi ce-i cu ea până la urmă. Şi, e
bună şi mai târziu, mai ales că urciorul e încă aproape plin cu apă rece,
merge bine după brânză… Dii, Mitică, dii!
Aşa a fost tata, glumeţ toată viaţa. Dumnezeu să-l ierte, că de, a avut
şi păcate, mai ales în tinereţe, vorba bunicii Stana. Am ajuns în fine la târg.
Acum e acum, unde să oprim şi să tragem căruţa? Nu-i deloc de glumit.
Nici un locşor la prima vedere. Ce ne facem? Noi ca noi, dar bietul cal,
trebuie să se odihnească şi să mănânce…
- Tu vezi vreun loc, Ionică? Mă întreabă tata. Uită-te bine peste
mulţimea de căruţe, tu ai ochi mai buni decât mine.
- Nu văd nici unul, răspund după ce mă uit în toate părţile.
- Ce ne facem? Zice tata. Să ştii că lumea asta a venit de cu seară la
târg, altfel cum? Puhoi de lume, frate, furnicar, nu alta… Mai caută, Ionică,
caută mereu. Uite cum ne împinge unul, întârziat ca şi noi.
- Tată, tată, zic bucuros, parcă văd un loc, uite colo, între căruţele
alea cu coviltir.
- Aha, îl văd, zice tata îndemnând calul cu vârful biciului. Hai,
Mitică, hai cu tata, să nu ne-o ia altul înainte…
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Cu mare greutate am ajuns în locul acela, manevrând, îndemnând,
înjurând. Bietul cal, el a fost cel chinuit.
Dacă ştiam ce ne aşteaptă, zice din nou tata oftând adânc, nu mai
plecam de acasă. Poate ne-o fi bine de-acum încolo. Locul găsit e bun,
noroc cu ochii tăi, Ionele, mai ziceam să nu te iau cu mine. Mare greşală
făceam… Spune, mă, şi tu ceva, că de-aia te-am luat, să am şi eu cu cine
vorbi. Tare eşti mut; mi-e frică să nu rămâi aşa… Uite ce facem acum, zice
tata, ceva mai serios: fii atent la ce spun că nu e glumă; dacă nu respectăm
programul făcut acum, nu e bine, toate ies anapoda. Clar, băiatule?
- Da, tată, zic eu, dar…
- Nici un dar, ascultă că n-am terminat.. Eu am să mă duc prin târg,
să văd ce şi cum. Tu nu te mişti de-aici, ai înţeles? Nu putem să mergem
împreună; n-am mai găsi nimic la întoarcere, ai înţeles? Aşa, stai cuminte
în căruţă şi te uiţi în toate părţile, ai ce să vezi, slavă Domnului. Dacă vezi
că cineva dă târcoale pe-aici, mai ales dacă se uită atent la cal, strigi la
mine cât poţi de tare, chiar dacă nu mă vezi. Nici nu-i posibil să mă vezi în
mulţimea asta. Te faci că mă vezi, înţelegi?
- Da, tată, dar…
- Nici un dar, zice repede tata, ascultă tot ce spun. Dacă te întreabă
cineva ceva, nu răspunzi, arăţi doar spre… mine şi strigi. Strigi spre
oricine, bărbat să fie, înţelegi?
- Inţeleg, tată, dar…
- Ce e mă, ce nu înţelegi, spune odată.
- Mă doare burta, nu mai pot să mă ţin, zic eu.
- Bagă-te repede sub căruţă şi fă acolo, zice tata; iute să nu te scapi
pe tine. Hai, du-te, acolo nu te vede nimeni; nici eu nu te văd, uite până
atunci dau de mâncare calului. I-o fi şi lui foame, săracul. Imi e mie, dar
lui. Abia aştept să mănânc doi, trei mici şi să beau o bere… Vrei şi tu ceva?
Lasă, ştiu eu ce-ţi place ţie, limonadă, turtă-dulce şi floricele de porumb
colorate şi dulci. Iţi aduc numai să fii cuminte cum ţi-am spus… Gata, te
golişi? Te mai doare burta?
- Nu mă mai doare.
- Bine, zice tata, acum suie-te în căruţă şi stai cum am spus. Eu plec;
mă întorc repede cu ce ţi-am promis.
Intr-adevăr s-a întors repede cu o sticlă de limonadă şi cu o minge
roşie din floricele de porumb..
- Ia vezi, Ionele, nu e o cutie pe-acolo printre lucruri? Ştii tu, cutia
mea ca o valijoară, în care îmi ţin păpuşile. Da, da aia e, dă-mi-o. Poate fac
şi eu puţin teatru prin târgul ăsta. Am plecat, să fii cuminte.
Tata obişnuia să facă pe păpuşarul pe la târguri. Avea vreo trei
perechi de păpuşi: Stan şi Bran,Vasilache şi Mărioara, Pat şi Pataşon. Mai
făcea şi el un ban, după cum spunea bunica: “Face, maică, face bani că nu e
leneş; face când vrea, dar nu-i ţine, maică, nu-i ţine deloc; îi dă pe ce-i dă,
numai pe ce trebuie nu…” Despre Târgul din Piteşti, la care m-a luat tata,
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ce să mai spun? Că am fost nerăbdător să vină ziua de plecare şi să mă văd
acolo? Chiar aşa a fost. Şi drumul până la târg mi-a plăcut. Mersul cu
căruţa, mai ales în faţă, de unde să mân calul şi el să mă asculte, a fost
întotdeauna o mare bucurie pentru mine. Adevărat, de astă dată cam cu
atâta m-am ales, dar a meritat. Ce să văd deosebit dacă tata m-a cam uitat
acolo unde trăsesem căruţa? Sumedenie de care, cai şi boi, apoi mulţime de
oameni, ce să văd altceva de pe capra căruţei unde a trebuit să stau şi să fiu
atent la cei care dădeau târcoale şi păreau suspecţi? L-am aşteptat cu
răbdare pe tata păpuşarul până s-a întors, n-am avut încotro. Omul o fi avut
într-adevăr treabă, succes poate cu… Vasilache şi Mărioara şi cu ceilalţi
prieteni. Cum era să lase spectatorii dornici să vadă teatrul de păpuşi şi să
vină la mine? Ori, ce-aş fi vrut eu, să păzească el căruţa iar eu să casc gura
prin târg? Eu cum aş fi procedat în locul lui? Dar ce rost are să mai
vorbesc, doar nu mă luase la târg cu alt scop. Şi vorba lui, dacă mă lua cu el
peste tot, prin lumea ceea pestriţă, m-aş fi pierdut una, două. Dar calul?
Văzându-se singur atâta timp, ce-ar fi crezut? Ar fi crezut că l-am părăsit şi
ar fi plecat, fără îndoială, cu altcineva mai grijuliu decât noi. Sau, în cel
mai fericit caz, ar fi plecat prin târg după noi, crezând că ne-am rătăcit…
Nu vă vine să credeţi? De ce nu? Orice e posibil să se întâmple la târg, mai
ales la unul mare ca cel din Piteşti…. La întoarcere, drept mulţumire pentru
ceea ce făcusem şi mai ales pentru că nu se întâmplase nimic rău, tata m-a
lăsat pe mine să mân calul. Dacă m-aţi fi văzut cât de mândru eram, cred că
nu rămâneaţi indiferenţi… Am ajuns acasă târziu de tot, aşa cum prevăzuse
bunica. Drept urmare ea nu ne-a mai făcut altă mămăligă pentru cină, ne-a
dat-o pe cea rece. Nu numai atât, ne-a certat pentru întârziere până la
miezul nopţii…

Amintirii lui C. Aronescu, boemul
Ai fost Voinicul din poveste,
Când ai avut curaj maestre,
Să lupţi făţiş cu un “balaur”
Din fosta “iepocă de aur”!
Vasile Aleşincu
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Copiii de demult

Ție

Pe acei ce au trecut
De poarta grea septuagenară
Pe tâmpla albă îi sărut
Pe scoarța mâinilor de ceară

Ție care ceri înapoi
'isipul cărunt din noi,
Atotputernice – sfânt
Tată și mamă, pământ –
Mai ține-mă, ține-mă,
Lasă-mă cu inimă
Cu verile dezgheață-mă
De dragoste învață-mă
Ține-ți rotirea în loc
'oaptea s-o pui sub obroc

Copiii de demult – ei sunt
Ce au visat și au trudit
Luptând cu morile de vânt
Din răsărit în asfințit
Rămâne-un drum în urma lor
Și urma voastră e la rând
Dacă și vremurile mor
'u mor și morile de vânt

Vremea noastră

Statueta de-alabastru

Vremea noastră s-a subțiat
Ca o talpă uzată
Ca mantaua regimentelor
În tranşee purtată
Ca o frunză s-a ascuțit
Ca urechile acului
Ca săgeata înfiptă
De aripa dracului
Vremea noastră s-a cocoşat
Ca o babă nonagenară
Ca pelinul e
Şi-i la fel de amară –

Statueta de-alabastru
Cu a perșilor vechime
A văzut cerul albastru
Statueta de-alabastru
Când la Suza, Zoroastru
Scria legile divine
Statueta de-alabastru
Cu a perșilor vechime

Cornel Balaban
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o măicuţă bătrână
în odaia întunecoasă, fără foc, fără lumină
stă o măicuţă bătrână, torcând caierul de lână,
ochii ei n-au cum să plângă, lacrimile s-au uscat
este singură, bătrâna, fiindcă fata i-a plecat,
i-a murit şi bătrânelul, într-o noapte dintre ani
şi îşi toarce acum din caier, anii ei, tăcuţi, sărmani,
pe o măsuţă într-un colţ, stă un boţ de mămăligă
şi a pus într-o tigaie, o coastă să se frigă,
fata i-a plecat în lume, ţară de ea neştiută
n-are habar unde este, lumea îi e necunoscută,
se mai uită pe fereastră, ziua în amiaza mare
ca să vadă de poştaşul nu îi lasă vreo scrisoare,
pe o poliţă în odaie, şade-o poză ruptă toată
o priveşte şi oftează, viaţa ei e blestemată,
îşi aşteaptă în tăcere, moartea ca să-i vină odată
lângă ea e-o lumânare, iară uşa-i descuiată,
nu mai vrea ca să trăiască, sufletu-i secătuit
mai bine să moară odată, fata oricum n-a venit,
nu mai poate nici să plângă, doar oftează ne-ncetat
şi se roagă ea într-una, ca să-i dea Domnul vreun sfat,
în odaia- întunecoasă, fără foc, fără lumină
a închis ochii într-o noapte, o măicuţă bătrână,
iar la groapa ei săracă, întreg satul s-a întâlnit
însă fata ei cea dragă, nici acum nu a venit.
Stejărel Ionescu
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Pe tremurul flăcării
Pe-o arcă de vânt gând călător
Se sfarmă sub muntele de visuri,
Piatra stins-a înaltu-i zbor,
Pe muchia de ape prelinsuri,
Din noaptea albită de-o arsă idee,
Scrisă pe tremurul flăcării-epopee.

Peste zale
Salba de lacrimi pietrificate
O port de rană peste zale,
Ca pasărea morţii-n neştire să cate,
Chipul răsfrânt al Răstignirii Tale.

Când
Când se-ntrupează ceaţa în-de-ziuă,
Şi aburii calzi prind ars contur,
Gândul sfărâmat sub scocul de piuă
Se-ntoarce-n esenţe idee matur.

Păpuşi lichide
Suntem suavele păpuşi lichide
Prelinse cristalin în clepsidre,
Suntem cuvintele reci de nisip
Fantome fără de cap şi chip,
Înlănţuite-n aburi de lumină
O umbră-a zilei ce-o să vină.
Irimie Străuţ
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IN MEMORIAM

NICHOLAS BUDA

Ultimul boem al micului Paris a plecat
în eternitate!
Locuind înt-un oraș imens, trepidant,
suntem adesea obișnuiți să ne uităm la societate
superficial și să ne ocupăm în exclusivitate de
problemele și viețile noastre precipitate cu un
calendar extrem de încărcat... Dedicăm mult timp
carierei profesionale, muncii pe care o facem și
Constantin Aronescu
foarte puțin timp familiei și prietenilor... până când,
pe neașteptate, cineva drag nouă pleacă pentru totdeauna dintre noi.
Astăzi Boema este îndoliată din nou, dar de această dată nu la
București unde la început de vară crepusculară boemul și dramaturgul
George Astaloș lăsând în urmă bucuriile dar și durerile vieții, a purces către
“boema celestă”, ci la New York, unde Constantin Aronescu, ultimul
protagonist autentic al “Boemei literare românești” interbelice prelungite
sub comunism – cum îl caracteriza criticul literar M. N. Rusu – a plecat
dintre noi, la data de 25 iulie, 2014, stingându-se ca o lumânare ce-și
mistuie firul luminii în bulgărul de aur al soarelui mijit în zorii zilei.
Cine își mai aduce aminte de jovialul boem Constantin Aronescu?
Era, cel puțin în ultimii ani, uitat de prieteni, înstrăinat de soartă și apăsat
de greutatea însingurării... Dacă noi cei ce-l știam ne gândeam mai puțin la
el, boemul în schimb se gândea mereu la fiecare dintre cei pe care i-a
cunoscut în lunga-i viață atât în “mansarda durerii” – cum spunea actorul
Dumitru Furdui - la Teatru sau grădinile Boemei bucureștene sub
comunism, cât și în America țara lui de adopție unde a devenit actorul
principal al propriei sale drame existențiale. Puțini i-au știut necazurile și
neajunsurile vieții, mulți i-au cunoscut doar zâmbetul galant și epigrama
oțetoasă ce scotea umor și din piatră seacă. Tumultul vieții newyorkeze l-a
luat și pe el în vârtejuri intermitente, deși părea ancorat solid atât într-o
tradiție culturală perenă, cât și într-un profesionalism ziaristic care va
cunoaște apogeul atunci când editând, pe la sfârșitul anilor ’80, ziarul Ecoul
României în Queens, New York, a publicat pe prima pagină portretul lui
Nicolae Ceaușescu în chenar negru, pe catafalc. Pentru acest gest, M. N.
Rusu l-a numit... “profet”!
Extrem de privat dar în același timp foarte social, tăcut și liniștit dar
oarecum animat de un entuziasm tineresc, întotdeauna zâmbitor și gata să
spună o glumă, Constantin Aronescu a fost un paradox viu. Născut la 16
aprilie 1928 în comuna Vlad Țepeș din Călărași după cum arată certificatul
său de naștere, alături de o soră geamană, Ecaterina, care trăiește la
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București, Constantin Aronescu a fost un boem în toată puterea cuvântului.
Încă din tinerețe va face carieră de halebardist la Teatru, va fi manager de
culise iar apoi actor pe scenă, și va da amploare fenomenului Boemei
Bucureștiului literar, fiind practic cunoscut de către toți. Culisele și
mansarda au fost cele mai îndrăgite locuri ale lui unde personalitatea
acestuia s-a declinat pe o nouă dimensiune cultural-artistică. A iubit teatrul
și a avut talentul marilor consacrați, dar în stare hibernală pe care nu a
activat-o niciodată. De ce? Nimeni nu știe, a rămas un mister... În schimb a
preferat stilul boemic absolut care i-a dat culoare vieții, un anumit sens
înțeles numai de către el, și de ce nu, fericire! Salutul lui de fiecare zi a fost
încă de pe atunci: “Să fii fericit”! Câtă dărnicie în cuvintele sale, el care
avea sufletul pustiit de amărăciune și întristare.
Pierdut printre milioanele de locuitori ai metropolei New York,
refugiat într-o garsonieră modestă de pe strada 43 din cartierul Manhattan,
Constantin Aronescu, ultimul”Boem al Micului Paris” și-a trăit tăcerea
bătrâneților într-o izolare de lumea pe care el a iubit-o atât de mult la
tinerețe, dar care i-a fost mai tot timpul protrivnică și i-a pecetluit chipul cu
durere și uitare la bătrânețe. Deși foarte popular în comunitatea românească
de la New York, a avut puțini prieteni adevărați. Spre finalul vieții nu-l mai
vizita aproape nimeni… El era însă împăcat cu destinul său și conștient că
prieteniile adevărate se duc până la mormânt. Puțini știau însă că liniștea
lui sufletească era doar o stare de aparență socială pe care a avut curajul să
mi-o dezvăluie în discuțiile noastre cotidiene. În spatele ochilor aburinzi și
al zâmbetului de octogenar se ascundea povara grea a singurătății unui
destin pe care încă nu l-am înțeles în totalitate - destinul unui matusalemic
naufragiat pe țărmul speranței – unde, paradoxal, nu găsește ceea ce
căutase. Va rămâne pentru tot restul vieții condamnat să guste adamic doar
din fericirea mansardiștilor, unde prin fereastra boemei absolute va
cunoaște libertatea și fericirea la modul excepțional. Pe bună dreptate,
Constantin Aronescu în mansardă la București și mai târziu în garsoniera sa
modestă din New York, a stilizat sensul strict al Boemei, ducându-l atât de
departe de înțelesul strâmt al dicționarului, încât ne este greu să-l percepem
și să-l digerăm social.
A preferat stilul de viață boemă care risipește îngrădirile conceptualdogmatice și eliberează spiritul în cantații incandescente. A fost singura
modalitate prin care acesta a înțeles să-și trăiască viața, singurul mod de a
fi el însuși cu calitățile și defectele firii umane, absolut liber, reconciliat cu
sinele, cu Dumnezeu și cu lumea pe care pentru un moment părea că o
abandonase. Și dacă salutul său preferat a fost “Să fii fericit”!... astăzi mi-ar
plăcea să cred că boemul Constantin Aronescu și-a găsit patria visurilor
sale în pacea eternă și fericirea pe care le-a râvnit până în ultima clipă,
atunci când imperceptibil a trecut la cele veșnice în timp ce dormea,
stingându-se asemeni unei candele din fereastra vieții. Avea 86 de ani.
Veșnica lui pomenire!
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REPORTAJE

ADINA DABIJA

Seară de poezie în Cenaclu
Cenaclul literar “Mihai Eminescu” și-a reluat întâlnirile bilunare
vineri, 19 septembrie cu o seară de poezie găzduită de Theodor Damian,
directorul revistei Lumină Lină din New York și de M.N. Rusu, redactorul
șef al aceleiași reviste. M. N. Rusu a introdus succint pe poeţii prezenţi.
Valentina Ciaprazi și-a delectat audiența cu poeme ludice cu un dulce iz de
brumă tomnatică din volumul aflat în pregătire – al cincilea din creația
poetei. Ion Burcin a citit din poemele sale bahice incluse în două “antologii
ale vinului” publicate recent în România. Adina Dabija a citit poeme
recente dintr-un ciclu despre lumină ca entitate regeneratoare a vieții.
Theodor Damian a citit un tulburător poem metafizic care a copleșit
audiența prin puterea expresiei. În final membrii cenaclului au discutat
despre programul întâlnirilor viitoare. Se anunță un sezon bogat în lansări
de carte, reviste și numeroase alte proiecte literare.

OTILIA MONTANO

Lansarea noilor lucrări ale scriitorului Ion Burcin (Bion),
în Cenaclul “Mihai Eminescu”, ew York
In seara zilei de 3 octombrie, 2014, a avut loc la reşedinţa Pr. Prof.
univ. Dr. Th. Damian, adunarea membrilor Cenaclului “Mihai Eminescu”.
Cu această ocazie au fost prezentate ultimele două lucrări ale scriitorului
Ion Burcin (Bion), apărute vara aceasta, la editura Granada din Bucureşti,
România. Este vorba despre volumele Adevăr şi iubire şi Prin gânduri şi
cimitire: Epitafuri, Cugetări.
Theodor Damian, directorul cenaclului şi al revistei periodice
afiliate, Lumină Lină, a deschis lucrările întâi prezentând volumul Prin
gânduri şi cimitire. După o amplă interpretare a titlului a făcut referiri la
atmosfera de linişte, pace şi meditaţie din cimitire, la rolul acestora ca
spaţiu de întâlnire pe cale spirituală cu cei dragi plecaţi, de inspiraţie a unor
cugetări cu privire la viaţă şi moarte, dar mai ales la speranţa învierii, după
credinţa creştină. S-au recitat câteva epitafuri, triste sau mai vesele, s-a
reamintit Cimitirul vesel de la Săpânţa, s-a apreciat redarea în epitafuri a
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unor trimiteri la viaţa activă, trăită de cei plecaţi, ca personalizare şi
înţelegere mai apropiată de noi a acestora.
Apoi vorbitorul s-a referit la celălalt volum, Adevăr şi iubire, făcând
exegeza unor poeme cu tematică religioasă în special. În final, a transmis
celor prezenţi un mesaj din partea criticului şi istoricului M. N. Rusu, aflat
în spital, mesaj în care Ion Burcin este considerat de critic un “Anton Pann
de Queens”.
Mariana Terra, redactor al ziarului Romanian Journal din NY, a
făcut referiri generale asupra creaţiei literare a autorului, subliniind natura
sinceră, senină şi directă, nesofisticată a lucrărilor sale. Universul său
creator este “un respiro” de lumină şi încredere în viaţă. Suportul său
spiritual fundamental este credinţa în Marele Creator pe care îl slăveşte în
întreaga sa operă. Convingerile optimiste ale scriitorului , concretizate cu
talent în poezie sau proză, îl situează pe autor în galeria scriitorilor noştri
recenţi.
Reporterul Cenaclului din această seară, Dr. Otilia Montano, a
prezentat o sinteză a zbuciumului intelectual şi emoţional al autorului în
căutarea adevărului în viaţă şi iubire, adevăr căutat cu înfrigurare,
curiozitate şi permanenţă. Folosind unul dintre catrenele autorului, îl vedem
pe acesta încercând să pătrundă tainele universului şi ale Divinităţii.
Înfrânt în îndrăzneala cu care abordează întrebări mai presus de
înţelegerea omenească, se întoarce spre spaţiul familiar al lumii în care
trăieşte, lume în care găseşte binele şi răul intricate şi care îi inspiră
cugetări variate din punct de vedere emoţional, uneori triste, revoltate,
alteori încurajatoare, punctate cu speranţa în mai bine. In căutarea
adevărului, într-o altă fază a creaţiei, autorul se odihneşte şi îşi făureşte o
lume proprie, pe tărâmul iubirii. Cântând dragostea de Dumnezeu, oameni,
natură, dragostea de patrie, de istoria ei, şi în completare dragostea pentru
toate cele care l-au inspirat, pentru “muzele” lui, autorul scrie şi înscrie
mereu gândurile în poeme, proză, cugetări, rugăciuni, epigrame. Prin
osteneala sa necontenită a realizat 33 volume de scrieri variate, a devenit
membru al USR şi se îndreaptă cu încredere spre noi orizonturi literare.
Vârsta de aproape 80 ani, peste şase luni, nu îl împiedică ci dimpotrivă, îl
determină la mai multă muncă pentru atingerea unui loc stabil,
incontestabil în literatura română.
Prof. univ. Valentina Ciaprazi a făcut deasemenea aprecieri
elogioase asupra creaţiei literare a autorului.
Cenaclul s-a încheiat într-o atmosferă prietenească, pecetluită de o
generoasă recepţie oferită de autor.
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Elena Mitru, debut în Cenaclu
În seara de 17 octombrie 2014 la Cenaclul literar “Mihai Eminescu”
din New York (Director Theodor Damian şi redactor-şef M. N. Rusu)
invitaţii au avut plăcerea de a participa la lansarea literară a autoarei Elena
Mitru. Cele trei cărţi prezentate au fost Pasageri în gândurile mele, Poezii
pentru copii, şi Epigrame, toate publicate de editura Media Image din Tg.
Mureş.
Introduse şi comentate de Pr. Theodor Damian cărţile D-nei Elena
Mitru sunt analizate ca literatură pentru copii cu un profund mesaj educativ
în ceea ce priveşte valorile esenţiale de credinţă, cinste, muncă respect,
familie şi iubire. A vorbit apoi D-na Valentina Ciaprazi făcând paralelă
între versurile Elenei Farago şi cele din volumele lansate şi oferind o serie
de sfaturi pentru posibile îmbunătăţiri în creaţia de viitor a autoarei, aşa
cum a făcut de altfel şi Th. Damian. Au mai luat cuvântul semnatara
acestor rânduri, D-nii Ion Burcin şi Mircea Mitru.
În încheierea cenaclului D-na Elena Mitru a delectat audienţa citind
o selecţie de poezii savurate şi comentate de cei prezenţi.

Jean Bodin, Faust 1, 2014
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CĂRŢI SOSITE

Maliţie şi exactitate
„Cartea de faţă, - scrie autorul în Prefaţă - adună
laolaltă ‚vederile’ trimise de pe Dealul Olarilor din
Curtea de Argeş către ziarul local Argeş Expres şi
apărute săptămânal miercurea, în zi de post, începând
cu 9 ianuarie 2013 şi continuând până pe 9 iulie 2014.”
Mai mult decât „vederi” textele lui Gh. Păun
(Vedere de pe Dealul Olarilor, Ed. Ars Docendi,
Universitatea din Bucureşti, 2014) sunt tablete literare şi „medicale”, mai
amare sau mai dulci, care vor să vindece cititorul de bolile societăţii
româneşti în perioada de după „revoluţiune”, cam prelungită ce-i drept. În
stilul consacrat al tabletelor care au fost ilustrate de N. Iorga, Tudor
Arghezi, Ion Vinea sau H. Sthal, uitatul, prozele scurte ale lui Gh. Păun
dovedesc un spirit de observaţie sagace şi ironic învăluit. Dau, deocamdată,
o mică ‚pastilă’. Scriind despre modelul japonez, autorul notează „două
sugestii pentru Parlamentul nostru. Mai întâi înfiinţarea unui Minister al
Pescuitului. Avem mare, avem râuri, avem bălţi, avem pescari, avem
braconieri, avem pescuitori în ape tulburi? Avem! De ce să nu avem atunci
şi un minister de profil? Iar ideile nasc idei: ar urma logic şi un Minister al
Vânătorii, că aici suntem şi mai breji. O ţară de vânători. De la puştile lui
Năstase la mistreţi, de la Balcul lui Ţiriac, de la ‘vânătoarea foametei în
munţii Carpaţi’ a lui Labiş, la vânătoarea de tigăi cu preţ redus.”
Nu e de glumit cu spiritul maliţios discret al scriitorului şi
academicianului Gheorghe Păun! Deci atenţie la ce ne pregăteşte (editorial)
pentru viitor.
M.'.R.

Derulare editorială
La închiderea ediţiei îmi soseşte de la
Chişinău volumul de poeme Sfeşnic în rugăciune
semnat de Traian Vasilcău (carte apărută în cadrul
Proiectului cultural-artistic “Noi vedem cu inima”,
derulat de Asociaţia obştească “Mereu Aproape” din
Chişinău, stă scris pe contracoperta cărţii). Subţire ca
număr de pagini dar foarte dens ca număr de poeme
şi distihuri. Il citesc pe nerăsuflate şi simt că o
Niagară vuieşte în strofele poetului: “Vuind, spre
mine niagare cresc”. Sau: “Lină viscolire peste ochii
mei”. Sau: “Vijeleşte cu lumine/ Şi printre nămeţi de cânturi/ Trec, sorbit
de-alese gânduri.” Sau această concisă ars poetica: “Metafora barbar te
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urmăreşte,/Ea stă la pândă, veşnic te ţinteşte/ Şi când te-mbrăţişează ca un
şarpe/ Prin tine curg tălăzuiri de harpe,/ La care serafimii cântă-ntr-una/ Şi
dirijor-maestru prim – li-i luna”. Fără discuţie emotivitatea năvalnică a
poetului este de origine romantică, eminesciană şi mai mult decât atât,
vecină cu căderea în genunchi din psalmii arghezieni, într-o manieră
modernistă, picturală şi muzicală în esenţă. Sfeşnic în rugăciune înseamnă
că poetul se contopeşte cu obiectele bisericeşti. E o obiectivare a eului
poetic, atât luminoasă cât şi furtunoasă: “Ning cu psalmi: fără de vreme,/
Nu am spulber mai frumos./ Să trăim vecii de-a rândul/ Nu în noi, ci în
Christos.// Ar fi doar în El – ce artă!/ Să o ai şi s-o tot ceri!/ Luna stelele
îndeamnă:/ “Hai la secerat tăceri.”// Şi-n ninsoarea potopindă/ Mor şi-nviu
ca o colindă”. Splendidă ars poetica, a doua în ordinea lecturii.
Traian Vasilcău e un poet cu o trăire stihială îmblânzită sub candela
Mântuitorului, parcă născut într-o Basarabie orfană de mamă şi mereu în
rugăciunea limbii poetice vizionare.
M.'.R.

Eminescu în limba marelui Brit
Adrian Sahlean este deja cunoscut, atât în
ţară cât şi în SUA în cercuri de specialitate,
pentru calitatea traducerii lui Eminescu în
engleză. Ceea ce este şi mai important însă e
faptul că el este recunoscut ca autoritate în
materie. Muncind ani îndelungaţi la transpunerea
cât mai fidelă a poeziilor lui Eminescu în
engleză (el, spre deosebire de mulţi alţi
traducători, locuind în America de mulţi ani, studiind şi lucrând aici,
stăpânind această limbă la perfecţie) la nivel de sens, de rimă, cadenţă,
prozodie în general, el reuşeşte să impresioneze prin realizarea sa artişti
americani de renume care au preluat ori s-au inspirat din traducerile sale în
performanţele lor, Sahlean făcând astfel cel mai mare serviciu înregistrat
până acum, când vorbim de intrarea lui Eminescu în universul limbii
engleze şi prin aceasta în cultura universală. Adrian Sahlean şi-a dezvoltat
totodată un sistem propriu de traducere ce indică o filosofie şi o teorie a
traducerii devenind şi un autorizat critic în acest sens, toate validate de
reuşitele sale incontestabile. Acest volum Migălosul cronofag: traducând
Eminescu (Ed. Maşina de Scris, Bucureşti, 2014, 190 pp., cu o prefaţă de
Alex Ştefănescu) ce conţine atât eseuri de teorie şi critică de traducere cât
şi versuri în engleză ale unor poeme ale marelui poet român reprezentă aici
un succes binemeritat al muncitorului neobosit în ogorul eminescian.
Th.D.
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O necesară punere la punct
Theodor Codreanu este un intelectual redutabil
care nu poate fi dus de curent. El merge pe picioarele
sale prin, printre, pe sub şi peste curentele timpului
său. Nu ele îl prind pe el, el le prinde pe ele în analiza
lui doctă şi raţională informată şi profundă şi în
interpretarea
lor
sistematică,
detaliată
şi
convingătoare. Asta vedem în volumul A doua
schimbare la faţă (apărut în Colecţia “Adevăruri
‘incorecte politic’”, ed. Scara, Bucureşti, 2013, 524 pp.) unde istoria,
cultura şi politica românească (sau internaţională uneori) sunt puse sub lupă
pentru a demasca manipularea, a descifra şi dezvălui raţiunile obscure ale
acesteia şi a conştientiza pe cititori în ceea ce priveşte nu corectitudinea
politică ci corectitudinea pur şi simplu, onestitatea, curajul de a fi un actor
(actant) care nu se pleacă în faţa nimănui pe scena politică, socială şi
culturală a timpului în care trăim. De la istoria veche a României
(protocronismul), şi de la cea din etapele succesive, la problema evreiască,
de la politica dâmboviţeană veche şi nouă la globalizare, de la
naţionalismul românesc autentic la tendinţele de de-românizare ce asaltează
pe multiple fronturi România, Theodor Codreanu pune lucrurile la punct cu
răbdarea unui învăţător care-şi iubeşte copiii şi cu profesionalismul şi
competenţa profesorului universitar care îşi respectă studenţii, conştient
fiind că munca de dascăl este printre foarte puţinele în care a te lăsa
“năimit” este o blasfemie.
Temele abordate (cele menţionate, dar şi altele) denotă din partea
autorului lecturi susţinute, informaţie super-abundentă, pro şi contra, de
unde o interpretare obiectivă şi incontestabilă pentru că bazată pe date
obiective şi incontestabile.
Volumul reprezintă deci o necesară punere la punct şi o linie
directoare pentru generaţiile tinere, dar şi pentru cele mai în vârstă, cu
privire a adevărul istoric şi actual atunci când e vorba de valorile sacre,
prime, ale identităţii, culturii şi spiritualităţii neamului nostru. Vorbim aici
de o carte “manual” de instruire a cititorilor în gramatica navigării printre
măscărici şi mascaţi, de un discurs restaurativ care distinge între gimnastica
la modă a corectitudinii politice care face ca majoritatea normală să
privescă neputincioasă şi inhibată la parada triumfalistă a anormalului, şi
adevărurile incomode, dar spuse răspicat, curajos şi convingător
Să vedem cine are capacitatea de a combate viziunea lui Theodor
Codreanu asupra realităţilor trecute şi prezente semnalate şi interpretate aici
fără a cădea în ridicol!
Th.D.
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Jurnal netrecător
Corneliu Florea (Dumitru Pădeanu) este un atent
observator al fenomenului politic, social, religios,
cultural şi ştiinţific al vremii sale. Nimic nu-i scapă.
Totul îl interesează. La orice manifestare are o reacţie
de bun simţ şi de logică.
Un mare român, cu conştiinţă nemitarnică,
autorul acestui volum, Jurnal de trecător cinic, Ed.
Aletheia, Bistriţa, 2014, 360 pp. (jurnal, eseu, studiu, note de călătorie,
reflecţie şi argumentare), nefiind dator nimănui cu nimic (decât conştiinţei
sale şi lui Dumnezeu), şi neumblând după nici un fel de răsplată, pune
lucrurile la punct şi îi pune pe mulţi la punct aşa cum puţini îndrăznesc să o
facă.
Logica replicilor sale, dovedit superioară textelor şi ideilor pe care
le critică şi combate dă o valoare specială tipului de polemică şi analiză în
care se angajează,
De remarcat sunt şi ironnia, sarcasmul şi umorul presărate în
întregul volum care se citeşte cu interes şi plăcere.
Th.D.

Lexicografia româno-americană în
actualitate
Ştefan Străjeri din Michigan, USA,
directorul ziarului Curentul internaţional a publicat
un consistent volum despre emigraţia românească
din statul Michigan intitulat Românii americani de
la Marile Lacuri: Peste 100 de ani de prezenţă
românească în statul american Michigan (Ed.
Anamarol, Bucureşti, 2014, 620 pp.), volum care se
putea intitula Enciclopedie, fără nici un fel de problemă. Prefaţată de Prof.
univ. Dr. Anca Sîrghie din Sibiu, această lucrare mult necesară şi foarte
binevenită va fi tradusă în engleză de către un alt mare român american,
Eugen Raica, cel care a adus o substanţială contribuţie documentară la
realizarea proiectului.
Volumul conţine şase mari capitole: “O scurtă istorie a statului
Michigan”, “Migraţia românilor în America”, “Biserici şi mănăstiri
româneşti”, “Organizaţii româno-americane”, “Presa românească”,
“Români reprezentativi din Michigan”, şi o bogată bibliografie (200 de
surse consultate) urmată de un foto-album.
O muncă uriaşă (de colectare de materiale şi documentare, de
selecţie, lectură, sistematizare şi redactare) de genul celei pe care Dan
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Fornade o intreprinde de mai mulţi ani cu privire la românii din America şi
Canada, care poate servi de model pentru alţi români din alte state
americane (sau ţări ale lumii) în sensul scoaterii în evidenţă a contribuţiei
meritorii a românilor în orice loc s-ar afla pe meridioanele globului la
societatea în care au ales să emigreze. Volumul reprezintă o sfântă slujire
pe care Ştefan Străjeri a făcut-o faţă de comunitatea de români din
Michigan şi în general faţă de neamul românesc.
Th.D.

O sursă documentară
Ziarist la 'ew York (Ed. Armonii culturale,
Adjud, 2014, 244 pp.) este un nou volum al prolificului
Nicholas Buda, ziarist, autor al mai multor cărţi de
eseistică, jurnal, poezie, în special.
Personalităţile intervievate în acest volum arată
multiplele niveluri la care autorul este implicat în viaţa
culturală a românilor din New York, dar şi podurile pe
care le zideşte peste ocean menite să-i ţină pe români împreună indiferent
de locul unde se află. Interviurile, aproape toate, au fost publicate în ziarul
Gândacul de Colorado la care autorul a colaborat mai mulţi ani.
Volumul se încheie cu un foto-album binevenit ca sursă
documentară pentru lucrări ulterioare.
Prin activitatea sa jurnalistică şi literară Nicholas Buda se înscrie
printre slujitorii inimoşi ai culturii române din diapsoră.
Th.D.

Din prea-plinul sufletului
Ion Burcin (Bion) din New York a mai publicat
un volum de versuri (şi un capitol de însemnări) în
România. Este vorba de Adevăr şi iubire (Ed. Granada,
Bucureşti, 2014, 262 pp.), cu o prefaţă de Mariana Terra,
redactor şef la ziarul Romanian Journal din New York.
Poezia lui Ion Burcin în general, cu aplicaţie şi la
acest volum, este o reflecţie versificată despre lume şi
viaţă, reflecţie ce abordează cele mai diverse teme, de la
soarta omului pe pământ (temă cu care începe volumul),
până la dragoste, comuniune şi relaţiile inter-umane, de
la istoria noastră străveche, dar şi mai recentă, până la credinţa în
Dumnezeu, de la caracterul moral al faptei zilnice, până la aplecarea asupra
propriei sale vieţi, etc.
Ion Burcin scrie din prea-plinul sufletului său, din dragostea de
condei, de literă şi de idee.
Th.D.
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REVISTA PRESEI
Am mai scris în aceste pagini, repet ca să nu se
uite, că Rubrica revistelor este pe cale de dispariţie în
media tiparului. Motivele sunt multe şi ar merita o
cercetare socio-culturală, dar mă opresc doar asupra
faptului că prin rarefierea acestei rubrici se pierde
scopul ei principal, acela de informare bibliografică a
cititorului şi cercetătorului într-ale literaturii. În acest
sens îmi permit să desfoliez şi să semnalez paginile
cele mai interesante din revistele de mai jos.
Tabor, Revistă de cultură şi spiritualitate românească, Anul VIII,
Nr. 8, August 2014. Revista se deschide cu “editorialul” Ecumenism
practic, semnat Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, profesor
universitar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca. Autorul ne precizează că s-au împlinit 20 de ani de la
înfiinţarea acestei Arhiepiscopii şi avansează idei cu privire la menirea ei
actuală şi pentru viitor. Practic, zicem şi noi că aproape toate studiile,
articolele şi recenziile inserate ar merita citate, dar nu pot să nu semnalez
evocarea de proporţii intitulată Sandu Tudor, neliniştitorul mărturisitor al
credinţei.( II) Sandu Tudor văzut şi relatat de mine, Ileana Mironescu, fiica
filosofului Alexandru Mironescu, fost prieten de suferinţă şi suferinţe al lui
Sandu Tudor, enciclopedul. Mai sunt de citit şi reţinut articolele ample
semnate de Ana Blandiana (De la Edicule la Sighet, despre credinţă şi
memoria modelelor) de Mircea Popa (Figura domnitorului martir
Constantin Brâncoveanu în creaţia literară) şi de Ana Maria Buia
(Teologie şi Morală în Etica de afaceri. Rolul viziunii creştin-ortodoxe în
regândirea sistemului economic mondial), studiu care conectează revista
Tabor la realitatea noastră de toate zilele.
M.'.R.

Telegraful Român, publicaţie
bisericească a Arhiepiscopiei
Sibiului, Anul 162, Nr. 29-32,
August 2014.
Cea
mai
longevivă
publicaţie din istoria presei româneşti se plasează în fruntea congenerelor
sale de pretutindeni prin acest număr dedicat în întregime, sub genericul
impresionant, Sfinţii Martiri Brâncoveni, dedicat zic împlinirii a 300 de ani
de la sfârşitul sângeros al domnitorului Constantin Brâncoveanu,
dimpreună cu cei patru fii ai săi şi cu ginerele său, sfetnicul Ianache
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Văcărescu. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul
Ardealului deschide porţile acestei dureroase şi înălţătoare comemorări pe
pagina I-a a revistei. Este o ediţie extrem de consistentă în comunicări de
substanţă teologică şi istoriografică precum cele datorate Pr. Prof. Mircea
Păcurariu ([Brâncoveanu,] ctitor şi binefăcător al unor aşezăminte
bisericeşti din Transilvania), dar mai ales Mitropolitului Laurenţiu
(Ctitoria brâncovenească din Făgăraş, izvor de autentică spiritualitate
ortodoxă românească) şi Acad. Alexandru Surdu (Sfântul Constantin
Brâncoveanu şi Cetatea lui Dumnezeu).
M.'.R.

Curtea de la Argeş,
revistă de cultură, Anul V,
Nr. 9 (46), Septembrie 2014.
Din punctul meu de vedere,
al experienţei căpătate în 50
de ani (o jumătate de secol! Doamne!) de gazetărie literară, pot afirma cu
mâna pe inimă că această publicaţie de înaltă ţinută intelectuală a devenit
vârful de inteligenţă analitică şi voinţă de noutate (şi înnoire) pentru cei
care iubesc literatura şi cultura română de la orgini şi până astăzi. Aş spune
că deşi în paginile ei se întâlnesc mulţi membri ai Academiei Române,
revista nu este “canonică” ci extrem de deschisă la restituirea valorilor
noastre clasice şi tradiţionale, cu o elasticitate şi varietate stilistică plăcute
la lectură. Punctul forte al revistei rezidă în atenţia cu care redacţia publică
studii, eseuri şi articole situate la interferenţa subiectelor de interes naţional
cu universal şi, desigur, vice-versa, al celor din cultura şi literatura
universală cu spiritul nostru naţional. Iată un eşantion din titlurile şi
subiectele abordate în acest număr: “Domnul Eminescu scris-a” (rubrică);
Alexandru Busuioceanu şi El Greco în Spania (dar, adaug, şi la Palatul
Peleş) semnat de Lilico Voicu-Brey; Identitate naţională şi interes
naţional. Ceva despre românitate de Acad. Răzvan Theodorescu; Gânduri
despre Brâncoveanu şi destinul neamului său de Acad. Dan Berindei;
Eminescu, între cumpănă şi echilibru, de Acad. Mihai Cimpoi; Basarabia
în publicistică de Nae-Simion Pleşcu; Personalitatea europeană a lui
Eminescu văzută de marii critici, de Florian Copcea, la rubrica “Sub crugul
Eminescului”; Urmuz versus D. Demetrescu-Buzău de M. N. Rusu, la
rubrica “Urmuziana” înfiinţată de Gheorghe Păun, fondatorul revistei; De
vorbă cu acad. Petru Soltan de Raia Rogac; Acad. Mircea Maliţa, cronicar
al interesului naţional de Ion Pătraşcu; Un reper al deceniului şapte: Miron
Radu Paraschivescu de Florentin Popescu; Clara Schumann sau dragoste
şi viaţă de femeie de Paula Romanescu la rubrica “Cherchez la femme!”,
foarte citită număr de număr; Popas în China de Ion Pătraşcu, la rubrica
“La pas prin satul global”; De mirare, de Mircea Opriţă, despre Nichita
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Stănescu şi preocuparea lui pentru literatura SF; (pictorul) Tudor Meiloiu,
de Marian Nencescu.
Structura acestui număr cât şi importanţa materialelor reproduse
respectă principiul priorităţii bio-bibliografice enunţate la începutul acestor
rânduri dar şi faptul că factotum-ul acestei prestigioase reviste este
inluminatul poet, publicist şi academician Gheorghe Păun, cred că cel mai
tânăr savant român la ora actuală.
M.'.R.

Număr de număr, prin Formula AS (aici, An
XXIV, Nr. 1138 (39), 16-23 octombrie 2014)
Sânziana Pop, directorul acesteia, cultivă în sufletele
tot mai multor cititori binele, frumosul şi adevărul.
Citind în mod consecvent rubrica de politică unde este
criticată corupţia, descoperită laşitatea şi condamnat
compromisul moral şi patriotic (în sensul cel mai sfânt
la cuvântului), rubricile de sănătate a trupului, dar şi pe cele de sănătate a
sufletului, rubrica de caritate şi apel la într-ajutorare, paginile de istorie
naţională din interiorul şi de dincolo de graniţele actuale ale ţării, cele în
care sunt promovate virtuţile fundamental umane şi creştine în special unde
se împleteşte mereu spritualitatea cu psihologia, dar şi paginile cultură şi
artă, şi de educaţie enciclopedică, nu poţi să nu gândeşti, după lectură, că
te simţi înnoit, îmbogăţit, îmbunătăţit.
Sânziana Pop şi colaboratorii ei sunt ca nişte adevăraţi misionari ai
spiritului românesc, puţini dar mari, ca puţinul aluat (din pilda
Mântuitorului) care dospeşte toată frământătura.
Th.D.

134

GALERIA SPIRITUS
EDUARD ANDREI

Viorica Colpacci – însemne religioase în lumină si metal
Viorica Coplacci, născută în România - unde a studiat arta
monumentală la Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din
București - și stabilită din 1977 în SUA - unde și-a continuat studiile cu un
master la New York University (a urmat, de asemenea, cursuri la Brooklyn
College, la Pratt Institute din New York și a început un doctorat) - este o
artistă polimorfă, care se exprimă în diverse genuri și tehnici: sculptor,
ceramist, designer. Este totodată profesor de artă, curator, eseist, director și
fondator al unei galerii.
Încă de la începutul carierei sale, arta sa a înglobat însemnele
religioase, marcând drumul unei ascensiuni spirituale. Nu întâmplător,
galeria de artă pe care o va întemeia mai târziu la New York va purta
numele “Spiritus”.
Între lucrările timpurii ale artistei se numără o serie de replici ale
unor teme consacrate din programul iconografic al ansamblurilor de frescă
(post)bizantine sau chiar icoane, care dovedesc însușirea temeinică a
canoanelor de reprezentare și a tehnicii impuse de o tradiție de secole, atât
de prezentă în țara sa de origine. Prin forța lucrurilor, aceste lucrări lasă
mai puțin loc interpretărilor personale, fiind mai degrabă exerciții de stil obligatorii în studiul artei monumentale religioase.
De la această fază de început, corespunzând anilor săi de studenție
în România, Viorica Colpacci și-a conturat treptat o identitate artistică tot
mai pregnantă și originală, traversând câteva etape majore – din punct de
vedere stilistic, dar, în mod particular, legate, în cazul său, și de materia
utilizată.
În acest sens, etapa următoare înregistrează evoluția rapidă spre
estetica abstracționistă, pe de o parte, și pasiunea pentru ceramică, pe de
altă parte. Fără a pierde niciodată în totalitate contactul cu “realitatea
figurativă” (pentru a folosi o sintagmă cunoscută ce dă titlul unei cărți a lui
Pierre Francastel), Viorica Colpacci a creat o întreagă serie de “obiecte”
ceramice – multe încă în casa-atelier din Queens, NY –, în care forme
aparent organice sunt stilizate până în pragul abstracției. Anatomii umane
sunt astfel supuse deformărilor dictate de “capriciile” artistei: un posibil
tors feminin, de pildă, devine pretext pentru un ritm dinamic de curbe și
contracurbe sau de înlănțuiri zig-zagate – aşadar, de formule plastice, prin
care artista reorganizează datele realității în compoziții abstracte, ce se cer
decodate. Majoritatea acestor lucrări – unele amintind de sculpturile
biomorfice ale lui Hans/Jean Arp sau părând versiuni micșorate ale
sculpturilor monumentale ale lui Henry Moore - sunt monocrome,
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subliniind forța volumului, a contrastelor de lumini și umbre: albe sau
păstrate în gama culorilor de pământ – ocru, siena, brun-roșiatic – și a
bronzului patinat, cu discrete sclipiri.
De la ceramică, artista va face apoi “saltul” către metal / oțel sudat
și către o cromatică explozivă, de tip fov. Acestei faze îi aparțin lucrări ce
merg de la sculptura mică – precum Fruct edenic, Spirit edenic sau Foc
sacru – până la instalație – precum cea cu forme suspendate, evocând
sculpturile cinetice ale lui Alexander Calder. Dispuse peste tot în
apartamentul new yorkez al artistei, ele par ca “răsar” din podea, “cresc”
din pereți, piedestaluri sau de pe rafturile bibliotecii, formând un adevărat
“labirint”, care te invită să îl străbați. Aparent abstracte, aceste lucrări
conțin “in nuce” reprezentări simbolice ale lumii divine - așa cum și-o
imaginează artista -, într-un amestec de nostalgie a paradisului pierdut și de
speranță a regăsirii lui viitoare. Astfel, fragmente de forme neregulate, cu
margini zimțate/dantelate, sugerând o potențială extindere la infinit, și cu
culori scăpărătoare, asemenea unor flăcări ce acoperă tot spectrul cromatic,
se suprapun în compoziția spațială, ca într-un fel de “palimpsest
tridimensional”, lasând să se întrevadă, de pildă, aripi de îngeri sau silueta
hieratică a unui sfânt cu aureolă galbenă, decupată în metal. Forma
principală rezultă, ca urmare, din raportul gol-plin, golul căpătând, în acest
caz, o semnificație primordială, asociată lumii divine: sfântul este înainte
de toate spirit, iar absența materiei accentuează această idee. Plinul
(metalul) ce-i definește conturul apare, prin contrast, ca un atribut al lumii
pământene.
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Cu un pronunțat spirit ludic
și mereu deschisă către nou, artista
s-a apropiat și de noile tehnologii:
posibilitățile multiple oferite de
studiul graficii computerizate i-au
înrâurit, desigur, nu numai linia
desenului, ci i-au marcat evident
și cromatica: exuberantele culori
ale acestei faze se datorează în
bună măsură paletei “sugerate” de
computer,
ca
și
jocul
suprapunerilor
formale,
ce
înglobează și hazardul în ecuația
plastică. Această paralelă a fost, de
altfel, “confesată” public de către
artistă chiar prin expoziția sa din
2005 de la East-West - fosta
galerie de artă a ICR New York -,
intitulată “Grafică digitală și structuri tridimensionale”.
În fine, lucrările din ultima perioadă de creație – la granița dintre
sculptură monumentală și instalație - ating un maximum de expresivitate
prin concentarea simbolisticii religioase în forme epurate și sintetice,
tinzând spre o geometrie severă, “ascetică”, contrabalansată uneori de mici
“accidente” expresioniste în anumite detalii, precum sugestia coroanei de
spini din Crucificare. Puternica încărcătură religioasă este acum accentuată
prin lumină: în centrul formei stelate, rezultată din suprapunerea a două
pătrate, “chipul” Pantocratorului este un cerc luminos; într-una dintre
versiunile Trinității, un alt disc de lumină pune în valoare, prin contrast,
triunghiul echilateral, simbol al Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, peste care
medianele prelungite ale acestui triunghi amintesc răstignirea christică; în
Cosmogonie acest vocabular simbolic este reluat într-o compoziție
complexă, la scară monumentală: baza marelui triunghi evocă prin
aglomerarea fragmentelor de oțel sudate neliniștea lumii pământene, aflate
parcă într-o continuă mișcare browniană, pentru ca apoi, urmărind sensul
ascensional, pe “scara” în evantai tot mai îngustă, să se ajungă la registrul
superior, marcat de serenitatea luminii dumnezeiești. Lumina apare astfel
într-o dublă ipostază: ca semnficant, în accepție semiotică, al lumii divine,
“imateriale”, pe de o parte, dar și ca “materie” a sculpturii, încorporată
operei, pe de altă parte. Pentru ca aceste lucrări să fie văzute așa cum își
dorește creatoarea, este nevoie de o “regie luministică”: spațiul în care se
află lucrările trebuie să fie în întuneric, astfel încât singura lumină să fie
cea din interiorul lor. În aceste condiții de ecleraj, lucrări precum
Cosmogonie, Crucificare, Scara sau Trinitate își dezvăluie pe deplin
potențialul ideatic și vizual în prezența privitorului.
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RETROSPECTIVA TRIMESTRIALĂ
♦
Între 16-20 iunie 2014 a avut loc la Boston College în Boston
conferinţa anuală “Bernard Lonergan”. Prof. univ. Dr. Theodor Damian a
participat conducând seminarul din patru dupăamiezi pe tema dialogului
dintre Catolicism şi Ortodoxie.
♦
Duminică 29 iunie 2014 s-a serbat la Biserica noastră hramul (Sf.
Apostoli Petru şi Pavel) anual. La masa festivă din sala socială s-a
desfăşurat un program artistic în cadrul căruia au cântat pentru cei prezenţi
artiştii Lia Lungu, Brânduşa Covalciuc, Marius şi Lăcrămioara Răileanu,
Bert Samovici şi Valeria Arnăutu.
♦
Între 3-6 iulie 2014 a avut loc la Chicago Congresul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi. Pr. Theodor
Damian a participat ca delegat al parohiei noastre.
♦
Vineri 11 iulie 2014 la restaurantul “Bucharest” din Sunnyside,
NY, s-a întrunit Cenaclul literar pentru o prezentare a operei scriitorului
nonagenar Radu Theodoru (în absenţă motivată obiectiv), în cadul noii
rubrici “Mari scriitori ai literaturii contemporane”; despre Radu Thodoru şi
opera lui au vorbit Theodor Damian şi M. N. Rusu. Au mai luat cuvântul
Valentina Ciaprazi, Elena Strujan, Alex Marmara, Victor Sava şi Tibi
Horvath.
♦
Între 4-8 august 2014 a avut loc la Universitatea catolică din Porto
(Portugalia) cea de-a 14-a conferinţă internaţională a ISSEI (The
International Society for the Study of European Ideas), cu tema generală
Images of Europe: Past, Present, Future. Prof. univ. Dr. Theodor Damian a
organizat şi condus un seminar intitulat: “What Identity? The Abolition of
Borders. From the Traditional Village to the Post-Modern One”, şi a
prezentat lucrarea “Teaching Reloaded: How can Meaning and
Transcendence Help Us Reassess Who we Are?”.
♦
Vineri 19 septembrie 2014 la reşedinţa Pr. Th. Damian a avut loc
prima întrunire de cenaclu după vacanţa de vară. A fost o seară de poezie.
Au citit din creaţia lor poeţii Valentina Ciaprazi, Ion Burcin, Adina Dabija
şi Theodor Damian. Au luat cuvântul, în afară de invitaţii serii, criticul şi
istoricul literar M. N. Rusu, Grigore Culian, directorul ziarului 'ew York
Magazin, Elena Mitru, Ion Mangâr (Vasile Creţu) şi Lisa Pecai.
♦
Vineri 3 octombrie 2014, întrunirea de cenaclu a avut loc tot la
reşedinţa preşedintelui acestuia, Th. Damian, invitatul serii fiind autorul
Ion Burcin căruia i s-au lansat volumele Prin gânduri şi cimitire şi Adevăr
139

şi iubire. Au vorbit Theodor Damian, Otilia Montano, Mariana Terra şi
autorul. Au mai luat cuvântul Victor Sava şi Valentina Ciaprazi.
♦
În toate duminicile lunii octombrie după Sf. Slujbă, în curtea
Bisericii noastre s-a sărbătorit ziua recoltei (Festivalul mustului) unde
într-o atmosferă caldă de prietenie şi comuniune, cei prezenţi s-au îndulcit
din tradiţionalul must de toamnă şi de mititeii româneşti.
♦
Vineri 17 octombrie în cenaclul nostru au fost lansate volumele
Pasageri în gândurile mele, Poezii pentru copii şi Epigrame, de Elena
Mitru din Connecticut. Au vorbit Theodor Damian, Valentina Ciaprazi,
Lisa Pecai, Mircea Mitru, Ion Burcin şi autoarea.
♦
Sâmbătă 25 octombrie la Queens Federation of Churches a fost
oferită, la nominalizarea Pr. Theodor Damian, o diplomă de merit Doamnei
Mariana Orza, membră a comitetului parohial al Bisericii noastre. Preotul
paroh a fost reprezentat la eveniment de D-na Felicia Georgescu, laureată a
aceleiaşi distincţii în urmă cu câtiva ani. Diploma a fost oferită a doua zi,
duminică în cadru festiv, după Sf. Slujbă, de preotul paroh şi D-na Felicia
Georgescu laureatei din acest an, D-nei Mariana Orza (şi fiului ei Alex
Orza), pentru merite deosebite în serviciul lor comunitar în cadrul Bisericii
noastre, “Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New York.

ANUNŢURI
Biserica noastră: St. George Episcopal Church in Astoria, pe 27
Ave cu 14 Street (lângă East River). Slujbele duminicale (Sf. Liturghie) au
loc la ora 1:30 PM. Mijloace de transport: Metrou N şi W până la staţia
Astoria Boulevard; bus Q18, Q102 şi Q103.
Programele de Studiu Biblic şi ale Cenaclului literar “Mihai
Eminescu” se vor desfăşura după următorul orar:
Studiul Biblic (sunaţi pentru înscriere la 718-626-6013)
Cenaclul literar: Vinerea la fiecare două săptămâni. Pentru detalii
sunaţi la 718-626-6013, sau vizitaţi www.romanian-institute-ny.org.
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