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�În absenþa dragostei nu
cred cã-i posibilã vreo autenticã
edificare. O catedralã precum
Convorbirile este ºi o Mãnãstire
a Argeºului, care, odatã ridicatã,
dispare lunar, pentru a face loc
înãlþãrii alteia, ce se aºeazã în
continuarea celorlalte, dupã mo-
delul Sagrada Familia a lui Anto-
nio Gaudi; ca un arbore care pe
trunchi poartã ramuri, pe ramuri
puzderie de rãmurele, ºi frunzele,
nenumãrate frunze care foºnesc
încrezãtoare în bãtaia vântului
vieþii, aºa cum le-a rânduit Cre-
atorul, în marea lui iubire�.

N.N.Negulescu: Stimate
domnule Cassian Maria Spiridon,
în ianuarie 1996 pe noua hartã a
constelaþiei literare naþionale a
�reînviat�, precum Pasãrea Phoe-
nix, revista Societãþii Junimea,
�Convorbiri literare�. Din decem-
brie 1995, domnia voastrã aþi fost
numit redactor ºef.

Cu adevãrat, de la �reînviere�,
am remarcat pe dimensiunile ce-
lor zece ani originalitatea evolu-
þiei, a liniilor de forþã din impre-
sionanta arhitecturã a creaþiilor
de o fastuoasã erudiþie.

Ce ferment energetic a proiec-
tat aceastã sublimã dinamicã a
consacrãrii?

Cassian Maria SPIRIDON:
Fermentul a fost/este dragostea
pentru literaturã, încrederea în
tradiþia ºi continuitatea literaturii
naþionale, însoþite de tenacitate
în asumarea responsabilã a aces-

tei copleºitoare misiuni: perpetu-
area apariþiei revistei care, fon-
datã de Societatea Junimea, în
martie anul trecut a împlinit 140
de ani.

În absenþa dragostei nu cred
cã-i posibilã vreo autenticã edifi-
care. O catedralã precum Convor-
birile este ºi o Mãnãstire a Arge-
ºului, care, odatã ridicatã, dispare
lunar, pentru a face loc înãlþãrii
alteia, ce se aºeazã în continuarea
celorlalte, dupã modelul Sagrada
Familia a lui Antonio Gaudi; ca
un arbore care pe trunchi poartã
ramuri, pe ramuri puzderie de rã-
murele, ºi frunzele, nenumãrate
frunze care foºnesc încrezãtoare
în bãtaia vântului vieþii, aºa cum
le-a rânduit Creatorul, în marea
lui iubire.

Nu ne spune Apostolul Pa-
vel, în prima Epistolã cãtre Corin-
teni, la cap. 13, 1-8: �De-aº grãi în
limbile oamenilor ºi ale îngerilor,
iar dragoste nu am, fãcutu-m-am
aramã sunãtoare ºi chimval
rãsunãtor.

ªi de aº avea darul proorociei
ºi tainele toate le-aº cunoaºte ºi
orice ºtiinþã, ºi de aº avea atâta
credinþã încât sã mut ºi munþii, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt.

ªi de aº împãrþi toatã avuþia
mea ºi de aº da trupul meu ca sã
fiu ars, iar dragoste nu am, nimic
nu-mi foloseºte.

Dragostea îndelung rabdã;
dragostea este binevoitoare, dra-
gostea nu pizmuieºte, nu se la-
udã, nu se trufeºte.

Dragostea nu se poartã cu
necuviinþã, nu cautã ale sale, nu
se aprinde de mânie, nu gândeºte
rãul.

Nu se bucurã de nedreptate,
ci se bucurã de adevãr.

Toate le oferã, toate le crede,
toate le nãdãjduieºte, toate le
rabdã.

Dragostea nu cade niciodatã�.
N.N.N.: Cu preþuire, evoc un

fragment integrator de istorie ºi
elevaþie spiritualã, inspirat din
izvorul virtuþilor: �Principiile este-
tice impuse de corifeul Junimii
prin direcþia nouã au fost princi-
pala grilã axiologicã a revistei, la
care am crezut de datoria noastrã
sã susþinem afirmarea ºi a celor
etice, atât de necesare în vremuri
în care apelul la resurecþia moralã
este, mai mult ca oricând un im-
perative naþional� (�Convorbiri
literare� la zece ani din actuala
serie, Cassian Maria Spiridon).
Totodatã, reproduc un text me-
morabil extras din discursurile
stoice:

�Viaþa filosoficã înseamnã, de
asemenea, sã pui în practicã prin-
cipiile eticii, adicã pe de o parte
sã-þi fie indiferent tot ceea ce nu
este bine sau rãu moral, iar pe de
altã parte sã admiþi în interiorul
acestor lucruri indiferente o ie-
rarhie a valorilor relative, în mã-
sura în care dragostea înnãscutã,
acordul iniþial în care suntem cu
noi înºine ºi cu umanitatea ne
aratã «datoriile» pe care le avem
faþã de noi, faþã de umanitate,
umanitate care este fiicã a ace-
leiaºi Raþiuni, deci, faþã de ceilalþi
oameni, fraþii noºtri, ºi mai ales
faþã de rudele noastre, concetã-
þenii noºtri, faþã de Cetate�
(Jacqueline Russ).

În ce mãsurã a revigorat acest
ecou centrul sufletesc al gândirii
tinerei generaþii?

C.M.S.: În pofida unor fireºti
dezamãgiri ºi nu puþine uimiri,

sunt încrezãtor în tânãra gene-
raþie, încã tânãra, în cei, nu mulþi,
care argumenteazã, augmenteazã
ºi afirmã o înaltã þinutã sapienþi-
alã ºi eticã; una bine germinatã
de tradiþie, cu deschidere la valo-
rile autentice, înduhovnicite, în-
cãrcate de rost ale culturii na-
þionale armonizatã cu cele
europene.

Mulþi dintre tinerii în care
cred au fost ºi sunt prezenþi în
paginile Convorbirilor, de la ese-
iºti de talia unui Mircea Platon
sau Ovidiu Hurduzeu, la critici în
plinã afirmare ca Antonio Patraº
sau Bogdan Creþu.

N.N.N.: Ce probleme vã pre-
ocupã privind în viitorul �Con-
vorbirilor literare�?

C.M.S.: Viitorul este condiþi-
onat de continuitatea editorialã;
fiecare apariþie este încã o bãtãlie
câºtigatã în contra indiferenþei,
birocraþiei, nepãsãrii celor datori
sã ne sprijine financiar. Dupã de-
pãºirea acestui prag urmeazã ha-
osul difuzãrii, Nu avem o reþea
serioasã, cu acoperire naþionalã,
prin care revista sã ajungã în cele
mai marginale târguri. Nici aici
viitorul nu ne dã motive sã fim

Scriitorul Cassian Maria-SPIRIDON
î\n dialog cu N.N. Negulescu

continuare în pag. 19
Interviu realizat de N.N. Negulescu.
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continuare în pag. 4

SUFERIN|ELE UNUI REDACTOR
CUV^NTUL AUTORULUI

Cartea aceasta a fost scris#, \n
c@teva nop]i, cu aproximativ cinci ani
\n urm#. Aproape c# mi-a fost dictat#.

Pe 25 noiembrie 2001, la ora 2000,
m-am a[ezat la masa de scris, \n com-
pania muzicii lui Bach, cu c@teva coli
albe \n fa]a mea. M@na \mi aluneca
f#r# nici un efort, cuvintele veneau
unele dup# altele, ap#reau propozi-
]iile, apoi frazele. Vedeam cum se
umple o coal#, apoi alta, [i alta.

La ora 600 diminea]a am l#sat
pixul jos, mi-am f#cut o cafea [i am
plecat la serviciu.

La ora 1530 am venit de la ser-
viciu, am m@ncat [i m-am a[ezat \n
pat s# m# odihnesc. Eram foarte obo-
sit#. Am adormit.

La ora 2000 m-am trezit, f#r# s#-
mi impun eu acest lucru sau s# pun
ceasul s# sune, m-am a[ezat la masa
de lucru [i am continuat. Dup# cinci

nop]i erau destule pagini scrise pentru
a constitui o carte. Titlul mi-a venit
instantaneu: �Suferin]ele unui re-
dactor�. Este o parafrazare a c#r]ii
lui Goethe: �Suferin]ele t@n#rului
Werther�. Acolo sunt suferin]e n#s-
cute dintr-o poveste de iubire com-
plicat# [i dureroas#; \n cartea mea
este vorba despre alt fel de suferin]e.

De aproape cinci ani m# fr#m@nt
s# public aceast# carte. Nu [tiu dac#
este bine sau r#u, nu [tiu dac#-i folo-
se[te cuiva. Eu [tiu doar un singur
lucru: eroul acestei c#r]i - Constantin
Dumitrache - mi-a spus de multe ori:
�Cel care va r#m@ne \n urm# va
trebui s# scrie despre cel#lalt�.
Dumnezeu a f#cut ca aceast# povar#
s# cad# pe umerii mei.

M-am g@ndit s# nu pun numele
reale ale personajelor care apar \n
carte, ci s# m# folosesc de pseudo-
nime. Dar, la ce bun? De ce trebuie
s# ne ascundem \n spatele unor nume

false. Cei care se reg#sesc \n carte s-
ar fi recunoscut, iar cititorul de r@nd
nu de numele personajelor este atras
ci de subiectul lucr#rii.

A[a cum spunea Marin Preda,
pe cititor nu-l intereseaz# profesiunea
personajului sau numele lui, ci con-
di]ia lui uman#. Iar pentru un autor,
un doctor docent sau un t#ietor de
lemne reprezint# acela[i interes.
Pentru c# fiecare exprim# condi]ia
lui de existen]#. De fapt, autorul nu
face o reconstituire a profesiunii, ci
a existen]ei individului.

_n fiecare sear# m# culcam cu
g@ndul ca a doua zi s#-mi duc ma-
nuscrisul la o editur#. _mi ziceam c#
noaptea este un sfetnic bun. Au trecut
peste 1.750 de nop]i pentru a m# hot#r\.

Pe 25 septembrie 2006, la ora
900, am pus m@na pe telefon [i l-am
sunat pe editor. Din acel moment nu
mai puteam s# dau \napoi. Cartea era
ca [i ap#rut#. Mai trebuia s# transpun

22 august 2001 (ora 10). Eram
la serviciu. M-a sunat de la Bucure[ti:

- Doina, \]i telefonez din biroul d-
lui consilier preziden]ial {.C. Nu mai
plec \n Belgia. Plec \n Senegal. Ce
zici? G@nde[te-te bine! Vei merge
[i tu cu mine.

_i spun, cu toat# seriozitatea:
- Accept#, Costele! Poate, este

[ansa vie]ii tale!
_ntre Belgia [i Senegal era o di-

feren]# imens#. Dar, a pleca \n alt#
]ar#, ca ata[at cultural la Ambasad#,
nu este la \ndem@na oricui.

22 august 2001 (ora 1515). Am
venit de la serviciu. Societatea la care
lucram era aproape de casa noastr#.
F#ceam 10-15 minute pe jos. Aveam
program de la 700 la 1500.

U[a era \ncuiat# [i cheia \n u[#
prin interior. Eu nu puteam s# deschid
din exterior. Am sunat la sonerie. A
venit, mi-a deschis, era foarte vesel,
m-a pupat [i c@nd s-a \ntors s# intre

\n camer# a f#cut o mi[care gre[it#
[i s-a lovit la piciorul drept. Nu am
dat importan]# atunci acestui lucru.

Am m@ncat, am stat de vorb#.
Mi-a povestit ce a f#cut la Bucure[ti.
Venise acas# cu ma[ina cu {.C.,
care avea treab# \n Craiova. De
aceea ajunsese a[a repede.

23 august 2001 (diminea]a).
Piciorul s-a umflat de la glezn# \n jos
[i s-a \nvine]it. Nu s-a dus la serviciu
pentru c# mai avea c@teva zile de
concediu. Eu am plecat la serviciu.

Am vorbit cu doctori]a de la mine
de la cabinet, cu care eram prieten#,
i-am spus povestea cu piciorul [i ea
m-a sf#tuit (mi-a dat [i trimitere) s#
ne ducem la spital, la urgen]#, pentru
c# este bine s#-[i fac# o radiografie.

Am plecat la spital la ora 1700.
Ne-a dus colegul meu de serviciu
Marian Paraschivu, cu ma[ina. C@nd
vorbeam cu doctori]a s-a nimerit [i
el acolo. Era inspector la Protec]ia
muncii [i r#spundea de instructajul
personalului pe \ntreprindere. Era
[i pre[edinte la CAR, iar eu f#ceam
programele [i ]ineam eviden]a pe
calculator pentru CAR. Deci, ne cu-
no[team bine. Eram, oarecum, [i
prieteni de familie. Locuind \n acela[i
cartier, f#cuser#m c@teva ie[iri la un
gr#tar. C@nd a auzit, imediat s-a ofe-
rit s# mearg# el cu noi la spital, mai
ales c# el era familiarizat cu acciden-
tele [i cu atmosfera de spital. El \nsu[i

textul \n PageMaker (cum lucrau ei
la editur#) din Word (cum era scris
de mine la calculator) [i s# fac coperta.

Pe coperta I m-am g@ndit s# pun
o reproducere a tabloului lui Rem-
brandt: �Lec]ia de anatomie�. Este un
tablou trist, cu o disec]ie pe un ca-
davru, dar mie mi s-a p#rut inspirat.
{i nu mai dau \napoi. A[a r#m@ne!
1 oct. 2006              Doina Dr#gu]

Editura ALMA, Craiova, 2006

Relev#ri ale unei alese entit#]i umane
�...fiinþa sufletului uman preia de la viaþã un
bun de naturã spiritualã� - ne spune filosoful
Rudolf  Steiner. ªi firea sensibilã a poetei Doina
Drãguþ a asimilat cu însetare din aceste valori
entice, tocmai pentru cã s-a aflat în contemplarea
celui ce ºi-a dezvãluit alãturi de ea în întregime
existenþa ca mentor, scriitor de marcã nobiliarã
ºi soþ, cel botezat Constantin întru Hristos ºi Du-
mitrache spre pomenirea neamului. Cei ce l-au
cunoscut ºi iubit (spre mãrirea lor) mai ºtiu cã,
în timpul vieþii spirituale, scriitorul Constantin
Dumitrache a înnobilat vorbirea ºi gândirea lã-
sând posteritãþii în ºuvoiul devenirii un tezaur

de strãfulgerãri de înþelepciune. Cei ce vor sã
afle cu pioºenie cum s-a luptat inima lui plinã de
prea multã bunãtate cu acþiunea distrugãtoare
a morþii, vor afla din cartea destinului, scrisã cu
lacrimi la vreme de cumpãnã de distinsa noastrã
colegã Doina Drãguþ. Întru memoria confratelui
nostru drag Constantin Dumitrache - ºi în calitate
de redactor-ºef al acestei publicaþii literare - am
hotãrât ca, începând din acest numãr, sã publi-
cãm, cu o respectabilã continuitate, conþinutul
acestui cutremurãtor ºi profund material docu-
mentar.

N. N. Negulescu
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avusese un accident de ma[in#, din
care s-a ales cu o fractur# de picior.

Ajun[i la Spitalul jude]ean Cra-
iova, am mers cu ma[ina p@n# la
Urgen]#. Acolo, i-au f#cut radio-
grafie la picior. Nu avea mare lucru
- entors# -, dar trebuia s#-i pun#
piciorul \n gips [i s# stea acas# dou#
s#pt#m@ni. Nu prea i-a convenit, dar
nu avea ce s# fac#.

27 august 2001. Dup# ce am
venit de la serviciu, am mers \mpre-
un# la medicul de familie pentru
concediu medical. _n piciorul st@ng
[i-a luat pantoful, iar piciorul drept
l-a \nvelit \ntr-o pung# de plastic nea-
gr# (ca s# semene cu pantoful) pes-
te gips. Ne-am amuzat am@ndoi. Fi-
ind pantalonii lungi, nu se vedea,
iar el se str#duia s# nu [chioapete.

Pe doctori]# o chema Mihaela
Monawar. Era o blond# dr#gu]# [i
amabil#.

- Precis sunte]i m#ritat# cu un
arab, stimat# doamn#! Rom@nii nu
v-au pl#cut! - spune Costel, cu un
ton [ugub#].

Z@mbind, oarecum \ncurcat#,
doctori]a a r#spuns:

- A[a este, domnule Dumitrache!
Doctori]a i-a dat 21 de zile de

concediu medical, pentru c# l-a v#zut
sl#bit [i l-a sf#tuit s# stea acas# [i s#
se odihneasc#. I-a luat tensiunea -
era bun#: 12,5 cu 7.

- Ia, lua]i-i tensiunea [i nevesti-mi!
Mi-a luat [i mie tensiunea: 14

cu 9 [i pulsul 110. Nu prea era bun#,
mai ales pulsul era mare. Mi-a spus
s# iau distonocalm  [i s# beau ceai
de p#ducel.

- Doamn# doctor, dac# tot am
\nc#put pe m@inile dumneavoastr#,
spune]i-mi ce am \n capul pieptului
de m# doare?

Nu-l mai auzisem p@n# atunci.
Am crezut c# glume[te.

I-a dat o re]et# [i trimitere la Spi-
talul militar, la interne. Acolo a cerut
el pentru c# institu]ia la care lucra,
Radio �Oltenia� Craiova, era aron-
dat# la Spitalul militar.

30 august 2001. A fost la spi-
talul jude]ean, pentru a-i scoate gip-
sul de la picior. Medicul Anu[ca i-a
zis c# merge bine, dar s# mai stea o
s#pt#m@n# cu piciorul \n gips [i s#
nu fac# efort.

Seara, ne-au sunat de la Potcoa-
va s# ne ducem s@mb#t# s# culegem
porumbul. Costel nu voia s# [tie ma-
ma lui c# avea piciorul \n gips. Am

continuare din pag. 3 g#sit o minciun# [i nu ne-am dus,
\ns# faptul c# nu se putea duce l-a
\mboln#vit [i mai r#u. Am vorbit eu la
telefon:

- Nu putem s# venim deoarece
Costel trebuie s# fie m@ine la o ma-
nifestare cultural# la Tg. Jiu. Are loc
o dezvelire de bust acolo.

- Bine, mam#, atunci las# c# ne
descurc#m noi.

6 septembrie 2001. A fost la
spital [i i-au scos gipsul. A trecut pe
la Radio. A dus concediul medical.

Seara, acas#, \mi spune:
- Parc# mi-au luat o ton# de pe

piciorul #sta!
- Parc# e[ti alt om, ai [i tu dou#

picioare s#n#toase! - \i zic eu.
7 septembrie 2001 (vineri).

S-a dus la serviciu. Se sim]ea bine.
Piciorul mai era pu]in v@n#t, dar nu
era nici o problem#. Dup# mas#, a
plecat la Potcoava.

S-a \ntors duminic# seara. Avea
concediu medical p@n# pe 13 sep-
tembrie, dar nu-i prea pl#cea lui s#
stea la ]ar# f#r# mine.

14 septembrie 2001. A fost
la serviciu. De pe 17 septembrie intra
\n concediu de odihn#. Mai avea 7
zile. Nu ar fi vrut s# le ia dar, fiind
programat \n acea perioad#, nu avea
\ncotro. Avea [efi �serio[i�.

15 septembrie 2001. Ne-am
dus la Sili[tea Crucii s# culegem via.
S-a sim]it foarte r#u.

Nu am cules via pentru c# nu erau
strugurii bine cop]i. Am hot#r@t cu
Gelu, fratele meu, s# o mai l#s#m o
s#pt#m@n#, dou#. Cumnata mea,
Delia, care este cadru medical, l-a
sf#tuit pe Costel s# mearg# la spital,
s#-[i fac# analize, pentru c# nu arat#
bine. El zicea c#-l doare stomacul. A
luat o fiol# de algocalmin [i i-a trecut
durerea. Ne-am \ntors duminic# seara.

17 septembrie 2001. A fost la
Spitalul militar la interne, la doctorul
Mihai Comi[el, care, dup# ce l-a exa-
minat, l-a trimis la ecograf, la doctorul
Paul Demetrian (rud# cu scriitorul
Bucur Demetrian).

S-a pus diagnosticul: tumoare la
pancreas. A fost programat pentru
miercuri, 19 septembrie, la analize
la s@nge, la urin# [i la stomac.

Pentru analize la stomac  i-au spus
s#-[i cumpere de la farmacie bariu.

18 septembrie 2001. A plecat
de diminea]# \n centru s#-[i cumpere
bariu pentru radiografie la stomac,
pentru a doua zi. _n zona Universit#]ii,
s-a \nt@lnit cu prof. univ. dr. Marin

Be[teliu [i acesta i-a spus c# este
perioada depunerilor de dosare pen-
tru doctorat [i l-a sf#tuit s#-[i depun#
[i el dosarul.

De vreo c@]iva ani, domnul Be-
[teliu \i tot zicea s# se \nscrie la doc-
torat. _l cuno[tea bine din facultate.

Marin Be[teliu fusese asistentul
lui Alexandru Piru. Costel, pe atunci,
student [i redactor-[ef (primul re-
dactor-[ef) al revistei studen]ilor din
Craiova, intitulat# �Cadran universi-
tar�, se bucura de pre]uirea lui Al. Piru.

Dup# terminarea facult#]ii, se \n-
scrisese la doctorat la Al. Piru, mutat
la Bucure[ti, \ntre timp, dar cum pe
vremea aceea (prin '74-'75) locurile
erau limitate, a fost preferat# o fe-
meie \n locul lui. Doamna aceea avea
o preg#tire serioas# [i pe deasupra
era amanta lui E.S., bun prieten al
lui Piru, profesor universitar [i el [i
conduc#tor de doctorate. Dar ca s#
nu bat# la ochi, a \nscris-o la Al. Piru,
care nu putea r#m@ne insensibil la
nevoile prietenului.

Student fiind, Costel s-a bucurat
de aprecierea profesorilor s#i (Al.
Piru, Ion Zamfirescu, C.D. Papastate
etc); a c@[tigat multe premii la con-
cursurile studen]e[ti, la sec]iunea
�critic# literar#�; a colaborat la re-
vistele importante din vremea aceea.
P#rea un t@n#r serios [i cu perspec-
tive. Avea rubric# la Studioul de Radio
din Craiova.

C@nd a terminat facultatea, a fost
solicitat de directorul Studioului de
Radio s# lucreze acolo. Era primul
redactor venit prin reparti]ie guverna-
mental#.

Cu drag \[i aducea aminte cum,
scriind, prin 1971, despre o carte a
lui Al. Philippide \ntr-o revist# literar#,
acesta, v#z@nd articolul [i pl#c@ndu-
i, i-a trimis studentului de la Facul-
tatea de Filologie din Craiova o scri-
soare \n care-i spunea c# vrea s#-l
cunoasc#. Pe plic scria: Domniei-
Sale, D-lui Constantin Dumitrache

(s.a.). Lucrul acesta se petrecea \n
1971, c@nd Al. Philippide era un nu-
me \n literatura rom@n# ([i nu nu-
mai): primise premiul Herder (1967);
era academician.

Tot \n vremea studen]iei a fost
membru \n colectivul de redac]ie al
revistei �Amfiteatru�, al#turi de
Constantin Ciopraga, Alexandru Piru,
Ana Blandiana, Eugen Uricaru.

Ajuns la Studioul de Radio Cra-
iova, avea perspective mari, dar o
c#s#torie nereu[it# l-a f#cut s# se
piard# \n �vuietul vremii�. Se \nsurase
cu o fat# de la ora[, coleg# de facul-
tate, care, de[i mediocr#, nu-l scotea
din �]#r#noi cu map# diplomat�.

A plecat la Potcoava s#-[i ia ac-
tele: diploma de absolvire a facult#]ii,
certificatul de na[tere etc. Mi-a l#sat
un bilet s#-l a[tept seara la 1845 la
halta Bordei.

Am venit acas# pe la ora 12. Fiind
[ef# de Oficiu de calcul, mai puteam
s# plec din timpul programului. _i spu-
neam directorului c# m# duc \n de-
lega]ie la Centrul de calcul de la Elec-
troputere, sau de la Oltcit, sau de la
Combinat, sau de la Avioane.

Am v#zut c# nu luase bariu. Am
g#sit biletul [i am telefonat la Pot-
coava. Mi-a r#spuns mama [i mi-a
spus c# el nu ajunsese. I-am explicat
pentru ce trebuia s# vin# la Potcoava.
Despre boal#, nici o vorb#.

Eram \ngrijorat#. _l [tiam bolnav.
Am plecat \n ora[ s#-i iau eu bariu.
Seara, l-am a[teptat la halta Bordei,
cum mi-a scris pe bilet. Era vesel.
Abia a[tepta s# se \nscrie la doctorat.
Vorbise cu dl. Be[teliu s#-[i dea doc-
toratul cu �Opera lui Alexandru Al.
Philippide�. Trebuia s# cuprind# toat#
activitatea: curente [i tendin]e literare
\n perioada debutului editorial al lui
Al. Philippide, poetica lui Al. Philip-
pide, receptarea \n timp a operei lui
Al. Philippide, poezia lui Al. Philippide,
proza lui Al. Philippide, eseistica lui
Al. Philippide, aforismele lui Al. Philip-
pide, afinit#]i elective - traduceri   etc.

P@n# noaptea t@rziu, mi-a vorbit
despre Philippide. Mi-a recitat din po-
emele lui, mai ales din �Monolog \n
Babilon�. Era bine dispus. M# bucu-
ram de starea excelent# \n care se
g#sea, dar aveam o str@ngere de
inim#. Ecograful nu min]ea. Tumoarea
aceea la pancreas era un semn de
\ntrebare.

Doina DR~GU}

continuare în numãrul viitor
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Poziþia centralã a conceptului
de dreptate, a caracterului moral
ºi a sentimentului de justiþie,
altfel spus, primatul principiilor
morale în sfera structurii politice,
îl gãsim exprimat în forme variate
la marii filozofi deschizãtori de
drumuri, de autoritate, din diferi-
tele epoci ale istoriei.

Potrivit lui Platon, fiecare stat
ºi fiecare individ, care vrea sã-ºi
întemeieze fericirea, nu o poate
face fãrã înþelepciune ºi dreptate.

Aºadar, o cunoaºtere sau în-
þelepciune superioarã îmbinatã
cu simþãmântul moral de dreptate
sunt sau trebuie sã fie trãsãturi
caracteristice ale omului politic
sau omului de stat, care are cura-
jul sã-ºi asume responsabilitatea
funcþiilor publice.

Cu privire la aceeaºi proble-
mã, Aristotel, de o inteligenþã
universalã, rivalizând cu Platon
la titlul de cel mai mare filozof al
tuturor timpurilor, zice:

�Cei ce vor sã-ºi asume din
cele mai înalte funcþiuni publice,
trebuie sã posede trei calitãþi: mai
întâi, ataºamentul faþã de Consti-
tuþie, apoi toate capacitãþile nece-
sare conducerii afacerilor, în sfâr-
ºit un caracter ºi un sentiment al
justiþiei infailibil.� (Apud Jules
Kornis: �L� homme d� Etat� Ed.
Felix Alcon 1938, Paris, p. 20).

Conform Sfântului Augustin
(354-430), iniþiatorul ºi animatorul
cugetãrii catolice ºi al filozofiei
creºtine (M. Blondel), problema
se pune astfel: �Dacã îndepãrtezi
dreptatea, regatele nu sunt decât
mari bande de tâlhari�.

Ce sunt bandele de tâlhari de-
cât mici regate? (De civitate Dei)

 În traducere actualã: Un stat
în care nu este dreptate, nu este

decât o bandã de tâlhari, iar ban-
dele de tâlhari obiºnuite nu sunt
decât niºte state mai mici.

Conform lui Jules Renard,
libertatea are limitele pe care i le
impune justiþia, iar Tudor Vianu
conchide, pe baza acestei idei,
cã nu este admisibilã libertatea
de a fi injust.

Cu privire la ierarhia virtuþilor,
J.J. Rousseau face urmãtoarea eva-
luare: �din toate virtuþile, aceea
care contribuie mai mult la binele
comun al omenirii este dreptatea
(�Emil� Cartea IV Ed. Rom. p. 86).

Subliniind cele de mai sus,
virtutea centralã sau supremã din
ierarhia virtuþilor, este, potrivit
filozofiei morale, dreptatea, iar nu
caritatea, din care apostolii ºi
sfinþii pãrinþi, au fãcut esenþa reli-
giei creºtine.

Cu privire la raportul dintre
caritate ºi dreptate, gãsim la filo-
zoful francez Henri Bergson ur-
mãtoarea cugetare pertinentã,
care ne serveºte cu autoritate
scopului nostru:

�Justiþia se gãseºte astfel
fãrã încetare dezvoltatã (extinsã,
lãrgitã, mãritã) prin caritate ºi
caritatea adoptã din ce în ce mai
mult forma simplei justiþii. (Henri
Bergson: Les deux Sources de la
Morale et de la Religion, Ed. 16
Libr. Felix Alcon 1934, Cap.I L�
obligation morale)�

Evident, de la caritate sau
mila creºtinã pânã la justiþie -
justiþia socialã - este o cale lungã,
care nu poate fi scurtatã sau mic-
ºoratã decât printr-o suitã de re-
forme structurale ale societãþilor
politice, reforme în spiritul social
democraþiei.

A evalua aportul creºtinis-
mului la scurtarea sus menþiona-
tului drum în cele aproape douã
milenii de la apariþia sa, rãmâne o
problemã deschisã ºi foarte con-
troversatã.

Termenul de justiþie rezumã,
condenseazã, toate componen-
tele virtuþii politice democratice,
ceea ce înseamnã cã în sfera
acestui concept este obligatoriu
inclusã ºi conexiunea corespon-
dentã �drepturi ºi datorii�.

Deºi, pot fi acuzat de partiza-
nat al �partidului filozofilor ma-
terialiºti�, totuºi pentru a-mi servi
cauza nu ezit sã caut ºi sã împru-
mut arme spirituale din arsenalul
religiei ºi teologiei.

În consecinþã, astfel preve-
niþi, vã invit sã citiþi ºi sã recitiþi
cu rãgaz, urmãtorul fragment dintr-
o Scrisoare cãtre Corinthieni a
Apostolului Pavel:

�Chiar dacã eu aº vorbi toate
limbile pãmântului, ale oamenilor
ºi ale îngerilor, dacã eu n-am de loc
caritate, eu nu sunt decât un clopot
sonor, o þimbalã rãsunãtoare.

Chiar dacã eu aº avea darul
profeþiei, dacã eu aº pãtrunde toate
misterele, ºi dacã eu aº poseda
toate ºtiinþele, chiar dacã aº avea
credinþa cã mut munþii din loc,
dacã eu nu am caritate, eu nu sunt
nimic.

ªi chiar dacã eu aº distribui
întregul meu avut pentru a hrãni
pe sãraci, ºi dacã mi-aº preda ini-
ma pentru a fi arsã, dacã eu nu
am de loc caritate, toate acestea
nu-mi servesc la nimic.

Caritatea este rãbdãtoare, ea
este binefãcãtoare, ea nu este de
loc pizmaºã, ea nu este de loc te-
merarã, (îndrãzneaþã, nesãbuitã,
semeata) ea nu se îngâmfã de loc.

Ea suferã totul, ea crede totul,
ea sperã totul, ea suportã totul
(conform Sfântului Pavel I.
Corinth XIII).

Dacã luãm în considerare cã
nu existã caritate sau iubire fãrã
dovezi de iubire si dacã luãm în
considerare cã nu existã ºi nici
nu poate exista dovada de cari-
tate sau de iubire adevãratã (fi-
lantropie) în afarã de dreptate si
dacã luãm în considerare cã în-
sãºi libertatea omului nu este un
dar sau o religie, cã ea nu are va-
loare ºi eficacitate pragmaticã de-
cât dacã este exercitatã în limitele
raþionale ale justiþiei ºi ca atare
ea, libertatea, poate fi conside-
ratã ca un rezultat al aplicãrii prin-
cipiului justiþiei (Jus cujnsque
suprema lex si salux populi su-
prema lex) ºi  dacã, altfel spus,
luãm în considerare faptul cã pri-
mul element al justiþiei este egali-

tatea (Montaigne), care implicã
ca pe o componentã sau conse-
cinþã logicã, legitimã, unitatea ºi
solidaritatea speciei umane, ei
bine, toate aceste considerente
explicite ne legitimeazã ca, în
contextul multiform al epocii
noastre ºi în perspectiva globalã
a filozofiei morale ºi politice, sã
substituim ideii de caritate con-
ceptul de dreptate, sã acordãm
acestui concept de justiþie o po-
ziþie centralã, justiþia fiind de altfel
glorificatã încã de filozofia mo-
ralã a antichitãþii clasice ca izvorul
ºi temeiul, rezumatul ºi rãsplata
tuturor virtuþilor.

Într-adevãr, virtutea dreptãþii,
omul drept, este condiþia sine
qua non a trecerii de la stadiul
de �subom�, inerent, stãrii de na-
turã, la statutul de om, ca o creastã
a naturii, caracteristic ºi defini-
toriu pentru societatea civilizatã.

Acceptând ºi operând aceastã
substituire sau corecturã, noi fa-
cem din acest text al Apostolului
Pavel, un Credou al democraþiei
sociale, militante, ºi, mai concret,
un Cod de conduitã al cetãþea-
nului elector, sau a liderului poli-
tic de orientare democraticã.

Pentru a fi mai concret ºi mai
convingãtor cu privire la corela-
þia dintre virtute ºi drepturi, re-
curg ºi la ajutorul lui Alexis de
Tocqueville.

�Dupã ideea generalã a vir-
tuþii, eu nu cunosc o alta mai fru-
moasã decât aceea a drepturilor,
sau mai degrabã aceste douã idei
se confundã�.

Ideea drepturilor nu este ni-
mic altceva decât ideea virtuþii
introdusã în lumea politicã.

Oamenii au definit ceea ce era
corupþia ºi  tirania prin prisma
ideii de drepturi.

Iluminaþi de cãtre ea, fiecare a
putut sã se arate independent fãrã
aroganþã ºi supus fãrã servilism.

Omul care se supune violen-
þei se pleacã ºi se înjoseºte, dar
când el se supune dreptului de a
comanda pe care îl recunoaºte
semenului sãu, investit cu atare
competenþã, el se înalþã într-un
anumit fel deasupra chiar a ace-
luia care îi comandã.

DE CIVITATE DEI

continuare în pag. 8

Nicu VINTILÃ
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       Balada emigrantului

A sunat ceasul cel mai nãpraznic
Ceasul care se chiamã Destin
Ceasul ce smulge parâma din bornã
Ceasul în care murim sau trãim

Ceasul acest�nu-l aude nimeni
Decât insul în pieptul cãruia bate
Roþile-i sfarmã carnea pe oase
Sângele-i fierbe în adversitate

Plin i-e paharul. Turmele spaimelor
Galopeazã, gurile ecoului sparg.
Piatra e o forþã liniºtitã, pân-ce
Braþul furtunii o svârle în larg

ªi toate ºi tot lasã-n urma-i pe veci
Precum pre sine-n brazde de urme
Fãrã sã poatã nici sã se-ntoarcã
Nici funia timpului vreodatã s-o curme

ªi vara de culoarea grâului
ªi iasomia de culoarea lunii,
Fascinat de identitatea obiectelor
Cu el însuºi, ca þara cu strãbunii.

Iatã, braþele vântului rãsucesc
Lunatica fãpturã, umbra ochiului lui,
Leopardul zãpezilor îi sare-n gât
ªi-abia mai vede-n ceaþã ochiul unei cãþui

Într-acolo-i direcþia Timpului nou,
Dacã îngerii-l pot transgresa
Pe drumul tenebros pe care mulþi pornesc
Dar nici se-ntorc, nici ajung, doar câþiva

Peste abisul unei eternitãþi
Pe deasupra abisului spre eternitate
Cãtre o altã lume teribilã
Prea strâmtã pentru inima care se rupe de toate.

Dacã stâncile se deschid în faþa puhoiului,
Parantezele timpului imobilizat
Între frontierele a douã durate nesigure
Se deschid greu în faþa celui damnat

Dar trebuie sã treci de oglinzile sparte
Prin care sângele tãu se prelinge,
Sã te extragi din angoasele ce se umflã
Ca pânzele, ca un cancer peste meninge,

ªi din marea de lacrimi sã te smulgi cu osârdie,
Vraja rea ce-a cãzut ca un duh veninos
S-o rupi ca pe-o hlamidã ce te sufocã
Pentru ca jungherul fricii s-ajungã la os

A sunat ceasul cel mai nãpraznic
Ceasul care se chiamã Destin
Ceasul ce smulge parâma din bornã
Ceasul în care murim sau trãim

Balada  întoarcerii

Timpul se înfãºurã invers pe fus
ªi te trage cu dinþii-napoi
Îþi scuturã tainele cu roadele lor ºi
Copacul tomnatic pe care-l desfoi.

Un vânt disperat te întoarce în loc
În þara în care-ai pãstorit pânã ieri
ªi-ajungi pe hotarul labil dintre vârste
Mereu mai strãin, mai fãrã puteri.

Vremea-ºi poartã paºii haimana
ªi îþi furã þara ta din cuget
N-o mai cunoºti ºi nu te mai cunoaºte
Întoarcerea-i o talpã ce-þi calcã greu pe suflet.

E mereu mai ieºitã din realitate
ªi mereu mai intratã pe-o poartã de vis,
Cotloanele-amintirilor întunecate
Se-nchid în trecutul absurd compromis.

Uneori vine în ostrovul din suflet
Copilul ce-ai fost, trãind încã în noi,
Dar el se uitã orb ºi nu te recunoaºte
ªi fuge-n labirinturi, speriat ca de strigoi.

Înstrãinat de propria-þi viaþã
Sub fumul ce se urcã în sus ca un toiag
Prãpastia cãscatã de paloºul durerii
Deschide în absenþã-un profetic sarcofag.

Aºteptarea

Aºteptarea e o casã înaltã
Clãditã de meºteri nevãzuþi
Tremurând ca un abur pe baltã
Fatã morganã în deºertul cu struþi,

Care aleargã stârnind nisipul
Acoperind ºi descoperind volute
Asemenea vântului turbat, dupã chipul
Balaurului cu ºapte capete slute.

Cu cât timpul se apropie de sfârºit
Cu atât se ridicã malul de fiere
În echilibru descumpãnit
Nevãzut ca o durere.

     *
Aºteptarea e sãmânþa mirabilã
Încolþitã în timpul fugind
Cãþãrându-se pe patru zãri deodatã
Strãvezie ca un colind

Glasul ei cu aripi de fluturi
Ne pâlpâie dulci alizee-n urechi
Spãrgând zãgazurile nemiºcãrii
Înþepenite în lacãte vechi.

Cu cât timpul se apropie de sfârºit
Creºte lumina izbãvitoare
Doamne, pune un început
ªi nu un sfârºit la plecare.

Livia NEMÞEANU-CHIRIACESCU (Germania)

Trãim pe de-o parte, murim pe de alta,
Naºterea-i grea, renaºterea-ndoielnicã,
Dar cine ºovãie pierdut e pe ºtreang
Pierdutã e clipa cu aurora prielnicã.

Vom pierde gustul casei strãmoºeºti
Dar ºi cumplita junglã a fricilor de ieri,
Vom trece pe deasupra eternelor chemãri
În abandonul altor uitate primãveri,

Noi, cei ce-ajungem sã rupem zãgazul
ªi vântul ºansei sã ne ducã pe mal
Uitând furtuna care-nghite restul,
Nesãþioasã gurã a zeului Baal.

Autoarea dând autografe la lansarea cãrþii
 (Foto: Vasile Blendea)

Cristina Oprea - Structuri



LiterariaAnul I, nr. 4/2010 7
      EVANGHELIA DUP~ JANET

Doamne, eu ºtiu despre mine cã sunt un zero.
Titular sau zecimalã, inteligent sau ignorant,
Adult sau adulterin, liber sau libertin,
În zori sau la asfinþit,
Sunt tot un zero.
Ce ºtiu eu, zero, despre UNU? Nimic.
De când am înmugurit pe lãstarul astei lumi,
Am început sã mã umflu ºi sã mã umflu,
Era sã zic ÎN PENE, ºi nu greºeam!
M-am umflat cu nimicuri primare,
Cu nimicuri gimnaziale, cu nimicuri liceale,
Cu nimicuri universitare m-am umflat!
Sunt acum un zero dolofan ºi respectabil,
Bun de speriat naivitãþi.
Orgoliul meu, ºtiut ºi neºtiut, m-a îndemnat de la spate
Sã devin un zero cât mai mare.
În consecinþã, umflatu-m-am umflat cât o bãºicã.
Ascensiunea mea gonflabilã ºi zeroidalã
Se poate numi zeroism.
Nu eroism, ci zeroism!
ªi când te gândeºti cã NATURA,
Speriatã, bagsamã, de colosalitatea ºi superlativitatea
Acestei gogoºi zeroidale,
Fãrã hodinã o atacã, o viruseazã, o microbizeazã,
O reumatismeazã, o hepatizeazã, o gastricizeazã
Sã o reducã la nimic.
Originalul redus ºi readus la originar!
Vã daþi seama? Zero nu e nimic! E mai mult decât nimic!
Abia acum am înþeles.
Moartea e marele nimic, viaþa e marele zero.
Dar, câtã ierarhie în zero!
Exploatarea zeroului de cãtre zero!
Zerouri din toate þãrile, uniþi-vã!
Domnule zero! Mult iubite ºi stimate zero!
Profesor universitar doctor zero!
Excelenþa Voastrã zero!
Sanctitatea Voastrã zero!
Cine mai vrea sã fie mare în aceastã micime?
Cum, cine?
Eu, zero!
ªi tu, zero!
ªi fiecare zero!
Asta e!

      CERBI DE PRIM~VAR~

Parodie dupã �Nervi de primãvarã�
de George Bacovia

Primãvarã�
O fripturã parfumatã cu livrãri de violet.
În pãdure versuri de un nou schelet.
În oraº suspinã un fals de fanfarã.

O nouã primãvarã pe virusuri de ieri�

O cãprioarã lungã zvâcneºte scurt în jur,
E jar ºi numai sare.
La geamul unei fabrici o palã lumânare
Aruncã o jignire în sarea de azur.

O nouã primãvarã pe vechile muieri�

Apar din ou þãranii pe rãul din câmpie,
Pãmântul pãsãri sfinte se simte þeselând,
Va fi parfum pe coate cum este fum în gând,
Dar practica rãmâne o lungã teorie.

O, când va fi un pântec de alte primãveri?!

Discurs eleptoral

În încheiere, vreau sã încep cu mijlocul.
Bunã ziua, stigmaþi conceptãþeni de

preptutindeni ºi de aici.
Am auzit cã sunteþi proºti informaþi ºi

am venit sã vã dezinformez cu actualitãþi
din antichitatea prezentã.Vã avertizez cã am
avut multe succesuri pe unde am fost ºi
chiar pe unde n-am fost. Deºi nu v-am spus-
o niciodatã, vã repet cã sunt un tip atipic,
cel mai superior dintre colegii mei de ser-
viciu, cel mai perfect specialist în valori nule
pe care nu le enumerez din lipsã de exces,
protagonistul cel mai principal din rândul muritorilor de rând. Nu vreau sã
vreau, nu vreau sã pot, nu pot sã pot sã-mi jignesc competitivii concuren-
þionali, ceea ce spun acum nu are legãturã cu surdul sau surd-estul Europei,
nici cu nordul gordian, aºa cum minutarul de la ceas nu are legãturã cu minotaurul
din legendã sau agendã. Sã nu mã simt mai prost decât sunt, vã rog sã mã vo-
taþi în mod obligatoriu, sã pot trãi ºi eu mai bine pe spinarea voastrã, pentru cã
dumneavoastrã nu aveþi timp, sunteþi ocupaþi cu munca. Uite, eu vã promit aici
cã voi uita deîndatã ºi brusc toate promisiunile pe care le fac în necunoºtinþã
de cauzã, cã nu vã voi mai cãlca pragul casei pânã la alegerile viitoare, când
vreau sã vã fraieresc din nou. Daþi-mi votul vostru pânã nu e prea târziu pentru
mine ºi prea devreme pentru dumneavoastrã. Dragii mei prostãnaci, stimaþii
mei terchea-berchea, pe suferinþa voastrã nu vreau sã par lamentabil, ci sã fiu
parlamentabil. Voi nu vedeþi ce feþe de învinºi aveþi? Pãi uitaþi-vã colea ce moacã
de protipendadã am, ce bombeuri de pantofi lustruite cu crema societãþii am .

Sunt singurul care are disoluþii la toate problemele.
Ar trebui sã-mi mulþumiþi pentru acest Discurs în curs de concurs demn de

intrat cu el la Academia de Acadele, spre propãºirea dobitocilor de preptutindeni.
Janet Nicã
Profesor pluriversitar,
Doctor în filozofie,
Medic în melancolie,
Sanitar în astronomie,
Veterinar în filologie,
Felcer în gastronomie.

Cristina Oprea - Energii telurice

Cristina Oprea -
Adânca simfonie a gândurilor
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Slove de diamantSlove de diamant

Culegerea de poezii atât de
sugestiv denumitã �Lacrimi de
diamant� a cãrturarului ºi poe-
tului N.N. Negulescu este o carte
care te încântã în primul rând prin
frumuseþea limbajului. Cuvintele
sunt alese nu numai pentru sen-
sul lor, dar ºi pentru rostul lor de
a crea o muzicalitate elegantã a
stihurilor care astãzi este atât de
neglijatã. Trãim vremuri în care
frumosul este aruncat într-un con
de umbrã ºi în care kitch-ul ºi chiar
urâtul sunt cultivate iar vulgari-
tatea ºi mitocãnia se întâlnesc la
tot pasul.

Versurile din aceastã culegere
însã se desprind de aceste triste
tipare ºi ne conduc în acea lume
a artei autentice în care marile
repere ale frumosului sunt res-

Recenzie semnatã
de academician Constantin Bãlãceanu-Stolnici

pectate spre bucuria cititorului,
mai ales dacã acesta are un fond
de percepþie esteticã înnãscut
sau format.

Pe parcursul celor 62 de po-
eme, cititorul se poate desfãta cu
o sonoritate fascinantã a sintag-
melor (mai ales dacã le citeºte cu
glas tare) ca ºi în lumea plinã de
farmec a culorilor generate de ceea
ce am putea numi o invitaþie la
audiþie coloratã ca în �strãlucirea
sunetului�.

Citind aceastã carte - care ar
putea fi numitã ºi �Slove de dia-
mant� - îþi dai seama de puterea
pe care cuvintele pot sã o aibã
dacã sunt mânuite cu meºteºug.

Dincolo de aspectul acesta
estetic, ceea ce m-a atras a fost
bogãþia ideilor pe care le gãsim
în aceastã carte, care depãºeºte
cadrul unei simple culegeri de
poeme. Ceea ce m-a izbit în primul
rând sunt titlurile capitolelor ºi

ale poeziilor care nu sunt simple
etichete metaforice cãci au o
mare profunzime simbolicã.

Aceastã lucrare care se vrea
poeticã este ºi un adevãrat com-
pendiu iniþiatic care ar fi putut fi
intitulat ca unul din poemele din
cuprinsul sãu: �Calea transcen-
dentalã�. Încã din cele mai înde-
pãrtate vremuri, textele iniþiatice
erau scrise cu limbaje înflorite de
cele mai multe ori criptate prin
metafore mai mult sau mai puþin
poetice, aºa cã lucrarea aceasta
se situeazã pe o veche tradiþie.

Autorul ne plimbã prin prin-
cipalele arcane ale gândirii
esoterice ale omenirii aºa cum
apar în marile culturi. Peste tot
simþi un parfum gnostic care este
împrãºtiat cu discreþie. Are ºi unele
incursiuni în misterele Kabba-
lei din care desprind tainicul
concept al Arborelui Sephirot.
Abordeazã temele mari ale

ocultismului ca muntele, peº-
tera, focul, piramida, smaran-
dul, pendulul ºi multe altele pe
care le prezintã în contextul unor
construcþii poetice remarcabile,
dar uºor de decriptat printr-o her-
meneuticã simplã. Planeazã peste
Ideile Mame ale lui Platon fãrã
sã le indice concret. Deschide
perspective inspirate spre lu-
mea strãlucitoare dar incognos-
cibilã raþional a transcendentului.

Cred cã este una din cãrþile
cele mai bune pe care le-am citit
în ultima vreme.

Nu existã oameni mari fãrã
virtute si fãrã respectul dreptu-
rilor nu existã un popor mare.

Aproape cã se poate spune
cã nu existã societate cãci ce este
o reuniune de fiinþe raþionale ºi
inteligenþe, a cãror unicã legãturã
o constituie forþa? (conform Alexis
de Tocqueville: La Democratie
en Amérique, vol.I P.II, Cap.VI,
p. 248, Ed. Gallimard, 1961).

Virtutea civicã, cuprinde, pri-
oritar, sentimentul sau conºtiinþa
de justiþie, bunul simþ ºi gustul
acþiunii pentru binele public sau
impulsul energetico-etic.

Valoarea moralã a democraþiei
decurge dintr-o serie de temeiuri
teoretice, fãurite ºi atestate de le-
gea experienþei milenare a istoriei.

Democraþia are ca premisã
majorã ºi recunoaºte de la înce-
put ºi fãrã rezerve demnitatea
moralã sau autoritatea moralã a
individului.

Ori, aceastã autoritate sau
demnitate moralã este întemeiatã
esenþial pe judecata de valoare

cã sentimentul ºi conºtiinþa de
justiþie sunt în principiu inerente
oricãrui individ ºi ca atare ele îi
conferã statutul de scop în sine,
adicã de om liber ºi nicidecum
de mijloc pentru scopuri strãine,
adicã de sclav.

Acum este locul pentru a-l
preveni pe cititor cã ne-am apro-
piat de locul unde este ascuns
iepurele, de punctul de coinci-
denþã organicã ºi de întrepãtrun-
dere a celor douã principii, am
subînþeles principiul moral ºi
principiul politic.

Pe de o parte, în concordanþã
cu legea moralã, care-i legea bi-
nelui universal; pe de altã parte,
în coincidenþã cu legea funda-
mentalã a democraþiei, anume
principiul politic conducãtor al
majoritãþii democratice ca sursã
originarã a legilor ºi suveranitãþii
poporului.

Democraþia instaureazã dia-
logul ºi consultarea electoralã,
dreptul ºi datoria indivizilor la

participarea nemijlocitã ºi me-
diatã totodatã, în procesul de fã-
urire a legilor, deci în procesul
de guvernare; mai departe, demo-
craþia în mod explicit ºi implicit,
respinge recursul la forþã sau vio-
lenþã, la ameninþarea cu violenþa
în procesul politic de guvernare,
întrucât recursul la forþã (cu deri-
vatele sale cunoscute: despotism,
dictaturã etc.) înseamnã degra-
darea individului la statutul de
subcetãþean, la nivelul inferior de
a nu fi decât un obiect, un mijloc
pentru scopuri strãine.

În lumina considerentelor aci
expuse, este relativ uºor de înþe-
les ºi de acceptat, ideea cardinalã
cã noi putem vorbi cu deplinã în-
dreptãþire cu privire la principiul
politic al majoritãþii democratice,
de o autoritate moralã, de o con-
substanþialitate moralã a acestui
principiu, aºa precum de altfel o
practica deja în secolul XIX
Tocqueville (1805-1859).

Cu riscul de a aluneca în ex-

cesul de citate, totuºi, pentru a
ne servi scopul, dau iarãºi cu-
vântul acestui politolog despre
care s-a spus cã este moºteni-
torul logic al lui Montesquieu
(Roger - Collard, Harold Leski).

�Legile democraþiei tind în
generalã spre binele celui mai
mare numãr, întrucât ele emanã
de la majoritatea tuturor cetãþe-
nilor, care poate sã se înºele, dar
care nu ar putea avea un interes
contrar ei însãºi.�

�Autoritatea moralã a majori-
tãþii se fundamenteazã în parte
pe aceastã idee cã existã (se aflã)
mai multe lumini ºi înþelepciune
în mai mulþi oameni reuniþi decât
într-unul singur, în numãrul legis-
latorilor decât în cel ales.�

Aceasta este teoria egalitãþii
aplicatã inteligenþelor.

�Autoritatea moralã a majori-
tãþii se întemeiazã încã pe acest
principiu, cã interesele celui mai
mare numãr trebuie sã fie prefe-
rate (sã prevaleze) faþã de interese-
le numãrului mai mic (minoritãþii).�

Nicu VINTILÃ

continuare din pag. 5 DE CIVITATE DEI
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Mi-au plãcut cãlãtoriile,
scurte sau lungi, de când mã ºtiu,
din nevoia de a întâlni noi oa-
meni. Din oricare cãlãtorie te în-
torci mai bogat cu un gând, cu o
experienþã, cu imaginea unui fapt
de viaþã. Pe vremea când nu pu-
team cãlãtori în afara graniþelor,
cãlãtoream mult prin þarã, cãci
România are multe locuri mângâ-
iate de Dumnezeu. Îmi plãcea în
mod deosebit întâlnirea cu oa-
menii trãitori la sate. Când întâl-
neºti oameni pentru prima oarã,
fiecare aduce în faþã partea lui
cea mai bunã. Fiecare om îºi ticlu-
ieºte gândurile în înþelesurile lor
cele mai adanci, izvorâte aparent
doar dintr-o sursã de banalitãþi.
Din câteva cuvinte  poþi sã des-
prinzi semnificaþii rafinate ale ce-
lui cu urechea deschisã afarã ºi
cu ochiul întors în interior, spre
spiritualitatea sa ºi îþi lasã des-
chisã poarta spre un regat inte-
rior. Pentru cã m-am nãscut ºi am
copilãrit la þarã, în comuna Þigã-
neºti-Teleorman, am învãþat de
la oamenii din sat sã îmi plec ure-
chea la vorbele pline de semnifi-
caþii ale þãranilor care îºi trag seva
din duhul arhaic, sã preþuiesc
viaþa lor trãitã mai aproape de fi-
resc ºi cu o anume cuminþenie,
adeseori mai bine cumpãnita de-
cât a oraºenilor puºi mereu pe
grabã. Astãzi, mulþi dintre cei
nãscuþi la oraº, mai ales tineretul
care ºi-a petrecut zilele într-un fel
de tribalitate de dupã blocurile
aflate la periferia urbei, n-au ha-
bar câtã înþelepciune pulseazã în
viaþa de la þarã, cu toate cã au inter-
venit astazi ºi acolo multe prefaceri.

În tinereþe, când cãlãtoream
cu trenul, îmi luam bilet numai la
clasa a doua ºi dacã drumul nu
era prea lung, mergeam cu perso-
nalul pentru a sta de vorbã cu
oamenii de la þarã. Din tren mi-

am luat eu multe notiþe despre
lecþiile de viaþã. Un om îmi po-
vestea calm ºi aºezat, parcã po-
vestea despre altcineva, cã a fost
la Bucureºti sã-ºi cumpere o puº-
cã de vânatoare, dar hoþii de Bu-
cureºti l-au pãcãlit ºi a rãmas fãrã
o parte din bani ºi n-a mai putut
sã-ºi cumpere puºca. Concluzia:
�Doamnã dragã, banii cu care m-
au pãcãlit, a însemnat plata pen-
tru lecþia de Bucureºti, fiindcã
lecþiile se plãtesc ºi ele, aºa cum
ºi dumitale þi se plãtesc lecþiile
pentru copii�. �Dar cum te-au pã-
cãlit?� am întrebat eu. �Au avut
ºcoalã mare ºi de la ei am învâþat
eu cât pot fi unii oameni de ºme-
cheri, cã la noi, pe satele noastre,
oamenii sunt altfel. Chiar dacã
mai sunt ºi pe la noi hoþi, sunt
altfel, n-au ºcoala hoþilor de Bu-
cureºti�. S-a aºezat la depãnat
întâmplarea, într-un grai simplu
din care puteai sã desprinzi multe
alte învãþãminte. Îºi cântãrea bine
fiecare cuvânt dându-i greutatea
necesarã, în grai ardelenesc, mu-
zical, plãcut. La sfârºit nu ºtiam
ce sã admir mai mult, inteligenþa
care se desprinde din relatãrile
lui sau inteligenþa �hoþilor de Bu-
cureºti� cum îi numea el. Trebuie
sã fi fost ceva deosebit dacã
aceastã întâmplare îmi stãruie în
minte aproape dupã 50 de ani.

În vacanþe, îmi petreceam o
parte din timp  prin lumea  satelor,
uneori sate pierdute  prin creierul
munþilor ºi îmi cãutam gazde din
rândul þãranilor care trãiau dupã
ordinea moºtenitã din batrâni.
Discuþiile cu ei mi-au creat întot-
deauna o stare a spiritului mereu
surprinzãtoare ºi provocatoare.
Adeseori erau relatãri în cuvinte
simple, de o mare limpezime, per-
fect articulate ºi coerente, cu a-
mãnunte care transfigureau mã-
iestrit imaginile, spaþiul ºi timpul.
Am întâlnit oameni de la care am
putut auzi idei ce mi-au picurat
în suflet stropi de fericire, de cãl-
durã ºi luminã. Au fost daruri pe
care le-am luat cu mine ca într-
un bagaj de suflet ºi care s-au
depozitat acolo fãrã sã mai stiu
de ele, dar care au ajutat la con-
turarea a ceea ce am devenit ca
om. Aceste daruri m-au fãcut mai
bucuroasã decat m-ar fi putut

face banii sau traiul în condiþii
moderne. Pentru mine este un
permanent izvor de bucurie sã
mã plimb în timpul memoriei ºi al
spiritului neamului nostru. Îmi
place tot ceea ce s-a pãstrat mai
valoros în cultura popularã, tot
ce aparþine de tradiþie, de cânt,
de joc, de rostire bogatã, de da-
tini ºi obiceiuri.

Când am prilejul sã ajung ia-
rãºi în România, un timp îl petrec
printre oamenii din mijlocul cã-
rora a izvodit fiinþa mea, Þigãne-
ºtiul teleormãnean. Atunci retrã-
iesc dimensiunea ruralã, de parcã
am mai trãit o alta viaþã ºi atunci
am fost un þãran plãmãdit din þã-
râna Þigãneºtiului. Nu mã mai sa-
tur vorbind cu oamenii din satul
meu. Au observat ºi ei aceastã
plãcere a mea: �Alde matale nu
stai cu nasu� pã sus cum e unii
de se dusera la oraº, stai de vor-
bã cu tot omu`�.

Într-un alt fel, îmi place ºi co-
municarea cu orãºenii. Timpul pe
care îl petrec în Bucureºti când
vin în þarã este rezervat în bunã
mãsurã comunicãrii cu oamenii
de tot felul. Merg mult pe jos sau
cu mijloace de transport în co-
mun pentru a veni în contact cu
oamenii. Sunt atentã la emisiu-
nile TV pentru a-mi reînnoda le-
gãturile cu þara din care am ple-
cat. Mã lupt sã înþeleg anumite
fenomene social-politice ale oa-
menilor de-un neam cu mine ºi
care acum îmi dau bãtaie de cap
prin rãsturnarea unor valori.
Plimbându-mã prin Bucureºti, am
întâlnit mulþi oameni care ar fi tre-
buit puºi sub tratament psihiatric.
Nervoºi, puºi de arþag, gata sã
sarã la bataie din nimic, gesticu-
lând ca niºte dirijori electrocutaþi,
vorbind singuri, ranchiunoºi, rã-
utãcioºi. Am avut mai multe expe-
rienþe neplãcute. Mã aflam într-
un troleibuz aglomerat, într-o po-
ziþie lipsitã de echilibru, gata sã
mã prãbuºesc. Mi s-ar fi îmbunã-
taþit situaþia dacã o femeie din
faþa mea ºi-ar fi mutat piciorul nu-
mai cu câþiva centimetri în spaþiul
liber din dreapta ei. Tremurând
vizibil, am rugat-o frumos sã facã
acest mic pas. A întors capul zâm-
bind cu dispreþ ºi s-a aplecat peste
mine ca sã mã dãrâme. M-a sus-

De vorb# cu oamenii þinut cineva care a vãzut în ce si-
tuaþie mã aflam.  În altã cãlãtorie,
o femeie m-a îmbrâncit sã mã a-
runce din tramvai fiindcã nu co-
boram în ritmul care dorea ea.
Într-un autobuz, într-o mare  a-
glomeraþie, o altã persoana þipa
cât putea la mine sã înaintez, deºi
toþi eram lipiþi ºi înþepeniþi unii
într-alþii. Pentru cã nu era posibilã
înaintarea, ºi-a ridicat cum a pu-
tut un genunchi, l-a înfipt în spa-
tele meu, m-a prins de umeri ºi
m-a împins gata sã-mi rupã co-
loana vertebralã. A trebuit sã þip
foarte tare ca sã renunþe la stra-
tagema ei de înaintare.

La TV am vãzut mulþi politi-
cieni cu îngâmfare de precupeaþã
þâfnoasã, rãpãind vorbe fãrã ºir,
cu aplomb nãucitor, ori debitând
cu nonºalanþã ºiruri lungi de stu-
piditãþi. Nu puþini sunt cei cãrora,
prin agresivitatea verbalã, parcã
le fierbe motorul dând în clocot,
gata sã crezi cã pot ieºi afarã prin
ecran.

În plimbãrile mele prin Bucu-
reºti am întâlnit ºi oameni admi-
rabili, perfect sãnãtoºi, oameni care
fãceau parte dintr-o categorie so-
cialã dispreþuitã de aroganþa îm-
bogãtiþilor peste noapte. Erau oa-
meni modeºti care stãpâneau ges-
turile unei lumi civilizate, erau dis-
creþi ºi amabili. Unii hrãneau pisoi
sau cãþei, fãceau curãþenie în faþa
blocului, te priveau în ochi când
îþi vorbeau. Într-una din zile, aflân-
du-mã într-un autobuz cu puþinã
lume, ºoferul a pus o frânã când
i-a trecut imprudent prin faþã un
pieton ºi o doamnã m-a cãlcat pe
picior. ªi-a cerut scuze ºi i-am rãs-
puns calm cã înþeleg situaþia ºi
�nu face nimic�. A coborât întâm-
plãtor la aceeaºi staþie cu mine.
Jos m-a întrebat: �Trãiþi în Bucu-
reºti sau aþi venit din altã þarã?�
Vãzându-mã nedumiritã, a adã-
ugat: �Am vãzut cã nu v-aþi ener-
vat, nu mi-aþi zis nimic urât, când
aþi vorbit cu mine, m-aþi privit în
faþã ºi nu aveaþi faþa încruntatã.
Am bãnuit cã veniþi din altã parte
a lumii, fiindcã pe aici lumea a
început sã fie altfel�.

Indiferent în ce fel sunt oa-
menii, buni sau rãi, au fost ºi rã-
mân pentru mine un miracol al
vieþii, de care sunt iremediabil
atrasã. Scrierile mele, desigur, cã
aici îºi gãsesc sursa, în dorinþa
aceasta de a comunica cu semenii.

Elena BUICÃ - Toronto
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În istoria noastrã milenarã

avem acum în circulaþie douã rãs-
punsuri: originea românilor ºi limba
vorbitã de ei. Susþinãtorii lor s-au
ciocnit des în discuþiile lor. Nu
mi se pare o greºealã dacã discu-
tãm în pace cele douã legende.

Primul rãspuns ne socoteºte
un popor rezultat din amestecul
bãºtinaºilor daci cu romanii, cu-
ceritorii împãratului Traian de-
veniþi stãpânitori ai unei treimi
din suprafaþa Daciei.

Al doilea rãspuns susþine cã
dacii nu au fost exterminaþi ºi au
continuat sã trãiascã alãturi de
ocupanþi ºi de fraþii lor dacii liberi
pânã la retragerea aurelianã (271),
apoi ºi-au continuat dezvoltarea
pânã la stadiul de imperiu sub
conducerea lui Galer cel Bãtrân
între anii 293-313.

Prima teorie o auzim în fiecare
dimineaþã la deschiderea emisiu-
nii radio, când se cântã imnul þãrii
cu cele douã dovezi: �un sânge
de roman ºi un nume de Traian�.

A doua teorie susþine cã dacii
nu au pierit în totalitate ºi au con-
tinuat sã se dezvolte chiar în sta-
diul de provincie ocupatã, teorie
accentuatã de la apariþia Congre-
selor de Dacologie instituite de
Napoleon Sãvescu, cel care sus-
þine cã nu ne tragem de la Râm.

Dupã aceste douã teorii s-a
afirmat cã ºi limba românã pro-
vine din latina vulgarã sau limba
þãrãneascã vorbitã de daci ºi de
romani, diferenþele fiind mici,
dialectale.

Asemãnarea limbilor de ori-
gine latinã întãreºte aceastã afir-
maþie ºi cercetãrile merg mai de-
parte. Dacoromânismul începe sã
aibã mai mulþi susþinãtori.

Citind de curând o carte inti-
tulatã ÞARA SOARELUI sau
ISTORIA DACOROMÂNEI,
apãrutã la Editarã Kogaion, Bu-
cureºti, 1997, am constatat cã au-
torul cãrþii, cercetãtorul Dumitru
Bãlaºa, s-a situat pe linia marilor
noºtri tracologi, considerând cã
dacii nu au dispãrut ca popor,
provinciile dacice fiind cele care
alcãtuiesc Dacoromânia de azi.

Autorul afirmã în cartea sa cã
marea istorie a lumii îºi are una
din origini în spaþiul carpato-du-
nãreano-pontic. Prin aceastã cu-
cerire romanã s-a înregistrat cel

mai are jaf al antichitãþii, prin de-
posedarea Daciei de fabulosul ei
tezaur.

Cele douã rãzboaie au fost de
fapt cele mai mari bãtãlii fratri-
cide, aºa cum erau în evul mediu
luptele între Moldoveni ºi Mun-
teni.

Între 299-311 apare în istorie
Imperiul Dac înfiinþat de Galer cel
Bãtrân ºi continuat de nepotul
lui de sorã, Galer cel Tânãr (305-
313), dac din Romula, judeþul Ro-
manaþi. El a remis un decret de
recunoaºtere a noii religii creº-
tine, ceea ce i-a adus populari-
tatea sub numele de LER ÎMPÃ-
RAT, cântat în colindele populare
româneºti.

Capitala Imperiului Dac a fost
întâi la Sirminium, apoi la Salo-
nicul creºtinat de Sfântul Apostol
Pavel în secolul I d. Chr.

Centrul de greutate se în-
dreaptã spre Romanitatea orien-
talã DACOROMÂNIA.

La Salonic, Galer a ridicat ce-
lebrul Arc de Triumf ce reprezintã
�Un monument al gloriei dacice�,
spre deosebire de Columna de la
Roma ºi de Trophaeum Traiane,
care erau douã monumente ale
înfrângerii puterii dacilor. Arcul
de la Salonic ridicat de Senatul
roman în jurul anului 304 al erei
noastre glorificã în metope vic-
toria cezarului Galer asupra per-
ºilor din 297 d. Chr. cu ajutorul
trupelor de daci, compatrioþii sãi
pe care îi regãsim cu steag cu tot
în basoreliefurile de pe un monu-
ment la loc de cinste.

Imperiul dac instaurat de
Galer, care se declarase împotriva
romanilor peninsulari, cruzi ºi
trufaºi, ca ºi Arcul de Triumf de
la Salonic sunt dovezi pentru dãi-
nuirea dacilor de-a lungul mileni-
ilor. Ideea cu aºa-zisa nimicire a

neamului dacilor este o simplã
figurã retoricã. Sub Constantin
cel Mare se reanexeazã Dacia
Nord-Dunãreanã la imperiul dacic.

ªi de aceastã datã pe meto-
pele de pe Arcul de Triumf al lui
Constantin cel Mare de la Roma
pot fi vãzute opt cãpetenii dacice
biruitoare.

Cele douã Arcuri de Triumf
glorificã victoriile obþinute de ar-
matele dacice ºi aceastã continu-
itate a Imperiului Dac. Stindardul
dac aflat ºi pe un arc ºi pe celãlalt
ne dovedeºte cã dacii de o parte
ºi alta a Dunãrii formau majori-
tatea populaþiei ºi constituiau cea
mai mare forþã militarã a timpului.

Podul de la Celei-Sucidava
(judeþul Romanaþi) a fost cel mai
mare pod al antichitãþii. Construit
de Constantin cel Mare, a creat
posibilitatea de strângere a legã-
turilor între cele douã populaþii
geto-dacice din stânga ºi dreapta
Dunãrii. Acum se creeazã pe baze
creºtine episcopiile Daco-Ro-
mâniei. Refuzând catolicismul,
daco-românii ºi-au pãstrat orto-
doxismul, dar în hainã slavã.
Evul mediu românesc a fost su-
pus multor atacuri papale (acþiu-
nile apusenilor împotriva Voievo-
datului lui Litovoi, independent,
ºi apoi împotriva Þãrii Lotrului).

Se aduc în atenþie elemente
de etnografie geto-dacã: stâlpul
antropomorf, masa cu trei picioa-
re a strãbunilor traci prezentã în
viaþa satelor la toate evenimen-
tele - la ursãtori, la botez, la datul
la grindã al copiilor, la cununie ºi
la moarte.

Pentru întãrirea celor afirmate
citez recenta validare în publica-
þiile Academiei Române, teza
privind pe LER împãratul Daciei
Mari (GALERIUS) care nu e un
simplu nume de incantaþie în co-

lindele româneºti.
În cartea omagialã �Preotul

Dumitru Bãlaºa Patriarhul de
Drãgãºani la 90 de ani�, Editura
Buna Vestire, Rm. Vâlcea, 2001,
G. D. Iscru afirmã: �Înscriindu-
se pe linia lui N. Densuºianu, M.
Eminescu, B. Haºdeu, M. Eliade
ºi alþi cunoscãtori ºi preþuitori ai
tradiþiei ºi sufletului românesc,
preotul a þinut în sine adevãruri
care acum au rãbufnit. Triburile
traco-geto-dace au dus cu ele o
limbã popularã veche (lingua
rustica) daco-tracã a cãrei ur-
maºã, desigur evoluatã, este
LIMBA ROMÂNÃ�.

În PMB din iunie 2004, în
articolul TEZA LA LIMBA RO-
MÂNÃ, îl citam pe istoricul
Gheorghe Cârlan, profesor din
Bacãu, care în lucrarea sa �Teza-
urul de la Pietroasa ºi prinþesa
Khnumet� ajunge la concluzia cã
acest tezaur nu aparþine nici vizi-
goþilor, nici ostrogoþilor ci traco-
românilor.

Istoricul a descifrat inscripþia
de pe inelul colan scrisã cu �litere
rune�, care are, în mod prescur-
tat, urmãtorul text: �Hloþa faþi ou,
puii ei fiind ghe hris (aur)�.

Aceastã frazã reprezintã cea
mai corectã ºi curatã limbã româ-
neascã. Aceastã inscripþie aduce
o luminã nouã asupra modului ºi
timpului în care s-a format popo-
rul ºi limba româneascã.

Sã fim bucuroºi cã la Con-
gresul Francofoniei desfãºurat la
Bucureºti, în 2006, pe firmamen-
tul întâlnirii a fost afiºat Gândi-
torul de la Hamangia. Aceeaºi
imagine se gãseºte ºi pe bancno-
ta de 20 lei, în vecinãtatea unei
mori pe apã.

Încet, încet ajungem la rãdã-
cinile care trebuie sã ne uneascã
prin documente aflate în piatrã
ºi în aur.

ªtefan MARINESCU

Apogeul dacismului
[i al culturii dacice

Motto: �Regret cã nu am vãzut Arcul de Triumf al împãratului Galer
din Salonic ºi nici pe al împãratului Constantin cel Mare din
Roma care sunt cele mai de seamã documente în piatrã ºi care
marcheazã pentru eternitate apogeul dacismului ºi al culturii
dacice�

Preot Dumitru Bãlaºa, cercetãtor istoric, Drãgãºani, 1911-2002
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- Domnule Stoicin, vã rog sã nu
vã supãraþi pe mine, pentru cã v-am
atras atenþia, dar e spre binele ei.

Gândind profund, am înþeles
cã eu nu o fãceam fericitã pe Cos-
tinelianºi când afli, e îngrozitor
sã trãieºti cu acest sentiment de
neputinþã. Ulterior, medicii mi-au
explicat totul, iar eu am înþeles cã
boala ei ar fi putut fi cauzatã  de
lipsa de fericire. Costinelia mã iu-
bea în felul ei, eu eram convins
cã o iubesc, pentru cã i-am fost
fidel pânã în ultima clipã, dar nici
unul din noi, n-am dat vreodatã
glas unei nemulþumiri, pentru a
fi un semnal de alarmã în cuplul
nostru. Am crezut cã, aºa cum
eram, totul era ok, dar era bine sã
fi ºtiut atunci cã un eºec al bãr-
batului faþã de femeia lui, poate
fi uneori iremediabil în plan sen-
timental, fizic ºi moral.

Revenind la Tina, mã întreb:
oare de ce am procedat aºa? În
lucrãrile mele am dezbãtut pe larg
ideea incompatibilitãþii dintre
oameni, în cazul Tinei  de ce a
trebuit sã mint?

La aproape douã luni de la
data când am cunoscut-o, într-o
searã, primesc un apel pe telefonul
mobil de la un numãr privat ºi n-
am rãspuns. Am intuit cã n-a fost
altcineva decât Tina. Mã dorea ºi
voia sã mã audã. N-am rãspuns.
În minutele urmãtoare, tot de la
telefon cu numãr privat, am primit
apel pe telefonul fix ºi, având
posibilitatea vizualizãrii numãrului
apelant, la fel, n-am rãspuns. Nu
ºtiu dacã a fost ea, cert este cã n-
am rãspuns, crezând cã e ea. Oare
de ce fugeam de ea? Fugeam de
ea sau de mine? De ce o tratam
ca pe un scai când ea nu fãcuse
nimic care sã semene cu un scai.
Ea nu fãcuse altceva decât sã fie
drãguþã cu mine, sã-mi demons-
treze cã îi pasã de mine, cã mã
iubeºte, cã mã poate înþelege, cã
poate fi alãturi de mine în mo-
mentele frumoase din viaþa
noastrã sau în cele mai puþin
frumoase. De ce?

Douã lucruri ciudate se pe-
treceau în fiinþa mea: o doream
uneori pânã la starea de extaz ºi
în acelaºi timp, fugeam de ea. Nu
eram hotãrât ºi, direct sau indi-
rect, am fãcut tot ce se putea face
ca s-o îndepãrtez. �Nu cred cã
mai pot iubi� îi spusesem ºi de-
venise un laitmotiv, dar, oare de
ce m-am angajat în acest joc, pe
cât de periculos pe atât de josnic
pentru mine ºi doar în amintirea
trecutului, am mimat gesturi de
dragoste, de tandreþe, de iubire?
M-am simþit vinovat ca de o crimã
pe care urma sã o comit, crima de
a atrage în propriul egoism, pen-
tru tot ce am dorit ºi nu primisem
de la nimeni, atunci când frumu-
seþea dragostei era în armonie cu
Universul, ultimele mele zvâcniri
de dragoste. Pânã la urmã, pentru
mine, totul se reducea la satisfa-
cerea absurdului biologic. Doar
la atât mã puteam gândi ºi mintea
mea fabrica alte ºi alte scenarii.
Deschideam zilnic messenger-ul
ºi din când în când mai gãseam
câte un mesaj instant de la Tina
uneori plin de afecþiune, alteori
incisiv, dar nu atât cât meritam,
iar eu continuam sã fug. Aproape

Clipe irosite
(fragment de roman )

pierdusem controlul asupra
sentimentelor mele.

- Domnule Stoicin, dumnea-
voastrã aþi spus cã aþi iubit-o
pe Costinelia ºi am înþeles cã o
iubiþi ºi dincolo de moarte, cum
reuºiþi sã împãcaþi iubirea pen-
tru ea cu dorinþa dumneavoastrã
de iubire, pentru cã ceea ce aþi
întreprins de la moartea ei, aºa
se cheamã: dorinþã de iubire.

În clipele când jurnalista a
amintit despre soþia mea, un aer
proaspãt ieºit dintr-un aparat de
purificat, a trecut ca o suflare de
vânt pe lângã mine. Douã-trei se-
cunde a durat, iar eu am simþit cã
pãtrunde pânã în adâncul plãmâ-
nilor mei, întocmai ca cel din pã-
durile noastre de rãºinoase. Evo-
casem numele Costineliei, iar ea
îºi arãta recunoºtinþa.

- Domniºoarã Maria, a iubi e
una ºi a face pe cineva sã sufere
din iubirea mea absurdã e cu totul
altceva.

- De ce absurdã?
- De ce absurdã? Pentru cã a

suferit pânã s-a îmbolnãvit. Abia
târziu am înþeles de ce Costinelia
s-a îndreptat spre Dumnezeu,
sperând sã fie ajutatã pentru a
putea merge mai departe, alãturi
de familia ei.

- Nu vã  înþeleg.
- Vei înþelege mai  târziu.

Elena BUÞU

Cristina Oprea -
Priviri interioare

Erau în garã, într-o încãpere micã. Uºa
nu se putea deschide pentru cã nãvãlea
înãuntru fumul ce se degaja din pãdure. Între
stãri de rãu ºi reveniri s-au ivit zorile dimineþii,
mãcar atunci îºi dãdeau seama ce se întâmpla
ºi se puteau orienta.

În faþa gãrii un vânzãtor de ziare striga:
�Mareºalul Antonescu a fost arestat!�

Familia ºi-a continuat drumul în cãruþe
închiriate, dar în jurul Bucureºtiului se des-
chisese frontul; nici un tren nu mai circula.
Mergeau toþi pe jos pe lângã o cãruþã. Se
vedea arzând o fabricã în Chitila.

Avioanele se bãteau deasupra lor, anti-
aerienele scoteau un zgomot asurzitor, iar ei
cãlcau peste soldaþi arºi, morþi sau rãniþi.
Chiar Damian a ajutat câþiva rãniþi sã fie urcaþi
în ambulanþe.

Era ceva insuportabil pentru o adoles-
centã de 15 ani; Clara cãdea jos la fiecare
bubuiturã.

Au traversat capitala pânã la alt capãt.
În centrul oraºului i-a surprins o alarmã, s-

Vie]i \nvolburate
(fragment de roman)

au adãpostit în primul adãpost pentru a se
feri de schije.

Trecuþi prin front, distruºi sufleteºte dar
întregi fizic, au ajuns în gara de unde pleca
un tren spre Cãlãraºi.

Obosiþi, flãmânzi, murdari, abia se mai
þineau pe picioare.

Ajunºi la destinaþie, tatãl a gãsit imediat
o locuinþã unde s-a instalat familia, iar el a
plecat sã se intereseze de vaporul în care se
aflau bagajele lor.

Acesta nu a sosit ºi nici nu urma sã so-
seascã vreodatã, l-au acaparat ruºii. Au rãmas
fãrã paturi, fãrã încãlþãminte de iarnã ºi cu
prea puþini bani.

Dupã câteva zile au aflat cã ruºii cãutau
tinere ºi le rãpeau transportându-le în Bul-
garia. Fetele împreunã cu mama n-au mai dor-
mit în locuinþã, ci într-o iarbã înaltã ca sã nu

fie vãzute.
În asemenea condiþii n-au rezistat decât

douã sãptãmâni ºi s-au întors în Bucureºti
unde fratele lui Damian i-a gãzduit o vreme.

Raisa MARINESCU
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Volum antologic, tipãrit în
1979 sub egida fostului cenaclu
Radu Stanca din oraºul Cãlan ºi
îngrijit de prof. Silviu Guga ºi
regretatul prof. Ion Marinescu,
Sub arcuri de lumini reprezintã
o lucrare interesantã prin modul
de abordare ºi structurã. De men-
þionat faptul cã unele dintre proze
au cunoscut ºi cenzura. Autorii,
din valul de poeþi ºi prozatori for-
maþi la ºcoala realitãþii crude, dau
greutate acestei antologii prin lu-
crãrile prezentate. Cei mai mulþi
dintre ei sunt fii ai urbei, alþii aduºi
de vânt pe acest meleag.

Pe primele pagini îl regãsim pe
regretatul poet ºi prozator Ionel
Amãriuþei prezentându-ºi opt
dintre creaþiile sale. Poemele curg
ritmic, cu irizãri elegiace: Am prins
în nãvoade/ un crepuscul blând,
/ºi marea s-a fãcut frumoasã/ ca
amintirea unei femei./ Paºii înti-
pãriþi pe nisipul/ acesta parcã-
mi spun:/ din orice plecare/ mai
rãmâne un rest./ ªi marea s-a
fãcut frumoasã/ ca amintirea
unei femei./ Sub umãrul stâng
presimt/ înflorind buchete de
maci. Scriitor, pe cât de prolific,
pe atât de original.

Talentat ºi cunoscut chitarist,
Marcel Anghel dovedeºte cã are
îndemânare ºi-n ale poeziei: Am
luat/ Cerul Voroneþului/ ªi l-am
aºezat lângã spicul/ ªi macul din
lanul þãrii/ Am luat/ Bogãþiile
ºi frumuseþile pãmântului/ ªi le-
am aºezat lângã sângele strã-
bunilor./ Lângã toate acestea
am pus de strajã/ Toþi plãieºii ºi
oºtenii timpului. Caracteristicã
pentru aceste versuri este reve-
renþa. Un alt autor interesant este
Ioan Barb, poet, prozator ºi zia-
rist profesionist, acesta a cunos-
cut debutul absolut în 1998 cu
volumul Tãcerea ca o flacarã,
editat ºi tipãrit la editura Cãlãuza
din Deva. Poezia acestuia este
balsam pentru suflet: ªtiu o bala-
dã cum multe nu-s.../ Pãdurile
n-au încetat sã vuiascã./ Din
secoli, coborau în câmpia Ar-
dealului/ toamna târziu - mor-

þii, cu bãrbi de daci,/ aducând
în ciubere miresme de brad./
Când se întorceau/ cãruþele lor
purtau aurul plin al câmpiei./
ªtiu o baladã cum multe nu-s.../
Bãtrânii mai poartã încã sub
braþ fluierul Iancului/ iar în ti-
gãi se-ntorc aburinde/ plãcin-
tele, cu poalele în brâu./Fusu-
rile torc monoton în nopþile
târzii/ când zburãtorii bat în fe-
reastrã/ fecioarelor cu pãru-n
pãmânt/ Pãdurile n-au încetat
sã vuiascã./ Din secoli, moþii
coboarã în Câmpia Ardealului/
dintr-o baladã, cum multe nu-s...
La o prima lecturã ai tentaþia sã
crezi cã poemul e scris mai mult
raþional decât sentimental. Auto-
rul îmbrãþiºeazã cu mãiestrie sti-
lul narativ cu nuanþe lirice. Câ-
teva pagini mai încolo regãsim
un grupaj de 4 poeme semnate
de Otilia Ignat, care ni se pre-
zintã în versuri simple, dar pline
de încãrcãturã sufleteascã: Simt:
e atâta cãldurã/ în pãmântul
acesta/ atâta nefireascã blân-
deþe/ în cântecul lui sublim/ în-
cât uneori cred cã plânge/ ºi ne
sãrutã tãlpile/ de fericire. Da,
fericirea/ cã nu-l pãrãsim. Þi-
nând cont de apariþia cãrþii, cel
mai probabil, recititã aztazi mulþi
ar considera versurile semnate de
Mihaela Ispas ca fiind de sor-
ginte comunistã: Tot ce-þi urcã
sub privire,/ codrul, apele, câm-
pia,/luminate de iubire,/ poar-
tã-un nume: România./ Lumi-
noasele poiene,/ mult bogatã-n
roade glia/ ºi-n comori subpã-
mântene/ poartã-un nume: Ro-
mânia/ Fericirea noastrã-
ntreagã,/ vine-nalt, ºi omenia,/
þara mândrã, dulce, dragã,/
poartã-un nume: România. La
fel cum nu tot ce zboarã se mã-
nâncã, nici tot ce este scris în
acest spirit nu înseamnã sorginte
comunistã. În acelaºi spirit sem-
neazã ºi Emil Duþu. Tânãrã ado-
lescentã (la momentul acela),
Violeta Deminescu, astãzi artist
popular ºi de profesie învãþãtor
în localitatea Cãlan, debuta în

acel an cu poezia �Revino�, era
la primele încercãri literare. Unele
dintre piesele interpretate de Ma-
riana Anghel ºi Mariana Deac
(alãturi de care a copilãrit în
Cãlanul mic) sunt create de ea.
La capitolul prozã îi regãsim pe:
Silviu Guga, Ion Marinescu,
Nicolina Mihãilã ºi Ernest
Uskar. Ceea ce mi-a atras mai mult
atenþia, în sens pozitiv, a fost pie-
sa de teatru  Înlocuirea, semnatã
de prof. Ion Marinescu. Scrisã
în stil caragialean, piesa curge
cursiv, într-un ton comic. Perona-
jele devin compexe la un moment
dat. Prof. Silviu Guga ne aduce
trei proze scurte, interesante. În
proza Ceva trebuie sacrificat
autorul trezeºte revolta în sinea
lui, se citeºte starea de monoto-
nie. Oraºul îl cunosc destul de
bine, în douã zile n-ai ce vedea
aici. Frumos mi se pare podul
de peste râu, dar acum, dacã aº
merge acolo mi s-ar pãrea,
poate, ºi râul banal ºi mi-e tea-
mã cã n-o sã mai am apoi nimic
frumos în oraºul acesta. Totul
curge la fel de trist, în aºteptarea
corespondenþei ºi a... poºtãriþei,
care este de fapt nepoata poºta-
ºului. La scurt timp tânãra avea
sã se stingã într-un accident stu-
pid. Trecând mai departe o des-
coperim pe Nicolina Mihãilã cu
o prozã scurtã: Popas pe drumul
fontei, care aduce osanale clasei
muncitoare. Fost profesor la Gru-
pul ªcolar Ovid Densuºianu Cã-
lan, Ernest Uskar ne aduce dra-
ma unei profesoare, torturatã
psihic de organele de partid. Ac-
þiunea se petrece în anul 1957.

Daniel LÃCÃTUª

Sub arcuri de lumini
Motto:
Cei ce nu-ºi cunosc istoria
sunt sortiþi sã o repete

Marele cititor de gânduri
Îl recunoºti dupã hainele negre,
mersul legãnat, uºor aplecat,
cu o privire care te arde
ºi care catã prin tine,
prin maicã-ta ºi... prin peretele
din spatele tãu!

Privat de libertate
M-am nãscut prematur
la 7 luni
Aveam douã kilograme
doar în braþul drept
degetele prea murdare
de cernealã
Pânã astãzi
am fost privat de libertate
închis într-un incubator

Amorsã de vise
Îi sãrut mâna
ca ºi cum ar fi chipul ei.
Sub pielea tâmplelor
calma curgere a sângelui
încetinit de somn.
Mã-ncumet s-o privesc în ochi-
aceastã femeie
e o amorsã de vise

Certat cu moartea
Nu-i prima datã
când încearcã sã mã fure
M-a luat prin surprindere
în miezul nopþii
de trei ori
I-am cerut nenorocitei
sã nu mã mai caute -
cu greu m-am stãpânit
sã nu-i trag vreo douã

Întâmplãtor
Am auzit
întâmplãtor
lacrimi zornãind
pe asfalt
Ferestrele dormeau-
lume strãinã
indiferentã

Criminali
Niºte bezmetici
au ucis poezia,
au lãsat-o sã zacã
aruncatã într-un ºanþ
la marginea oraºului,
în lumina farurilor
se vede clar tãietura

Daniel LÃCÃTUª
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    apocatastazã

gestul însoþeºte picãtura de ploaie
ce þi se topeºte pe buze, în suflet,
chemarea spre lumina ce-ai pãrãsit-o cândva.
mai aproape de tine,
un decor pe care nu-l poþi desena prin cuvinte.
singurã, pacea în care zãboveau aºteptãrile
ºi-þi spuneau: ai sã te-ntorci,
foc rãtãcit în cenuºa veacului muribund.
aici e casa ta. ia-þi cu tine oamenii,
iartã progonirile!
în cetini va rãmâne umbra
ca semn cã ai fost ºi vei fi.

spui inimã
ºi vezi o pãdure de braþe înãlþate spre cer.
citeºti în aura lor adevãrul.

În muta noapte care�

În muta noapte care s-a aninat în cui,
Când veºtile cumplite demult au fost uitate,
Când inimile noastre demult nu vor mai bate,
Aºeazã-mi-te-n umãr, iubita nimanui -

Ai fost odatã iarbã pe osânditul grui,
ªi gura ta-nflorita atâtea fragi pe lazuri,
Demult te-am strâns în pleoape, cum îþi scãldai în iazuri
Caisele de taine, ºi sânii de gutui -

Acum de suntem veºnici, când lumea noastrã nu-i,
Aºeazã-mi-te-n umãr, cu orbii ochi de rouã,
Desculþi, cãlcând lumina, când cu luminã plouã,
Sã colindãm prin timpul osândelor, hai-hui�

Sã împãrþim oprita oprire, pe din douã�
Jianu Liviu-Florian

George PAªA
Nãscut la 27 aprilie 1963, în Puchenii Mari, judeþul Prahova. Absolvent al Universitãþii din Bucureºti,
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, specializarea limba ºi literatura rusã - limba ºi literatura ro-
mânã. Actualmente, profesor de limba ºi literatura românã la Grupul ªcolar Industrial �1 Mai� din
Ploieºti. Debut literar în octombrie 2009, în revista �Axioma� din Ploieºti, cu trei traduceri din poezia lui
Serghei Esenin. A mai publicat poezii în revista ieºeanã �Feed Back�. Debut editorial în octombrie
2009, cu volumul de versuri �singurãtatea unui sunet�, apãrut la editura �Premier� din Ploieºti.

    o inimã

dã-i pâinii gustul tãu,
rupe-o într-o dimineaþã din tine.
trezirea e o învingere continuã a sfârºitului.
ei sunt mai mulþi,
tu pari totdeauna învins.
ce rost sã mai aibã coaja,
în absenþa miezului?
ce sens mai au petalele,
când polenul se risipeºte?

*
consumã-te în tainã,
dar nu lãsa tãcerea sã te acopere
în perdele de fum,
nu lãsa mânjii poemului
sã alerge razna pe câmpul cu maci,
adapã-i mereu cu rouã din potirul zorilor.
într-o dimineaþã se vor trezi
gloabe rãmase pe un câmp nearat,
dar în ele va pulsa
o inimã.

când neºtiutu-n armonie ºi-n liniºte se dezvelea,
în cuibul somnului, doar oul rotit în soare se spãrgea.
un ceas mãsura veºnic timpul eliberat de o idee,
dintr-un ungher, un fulg albastru privea tãcut la o scânteie.

drum imposibil al iubirii trecea prin coaja sfãrâmatã,
zborul se proiecta în pene ºi-n liniºtea reverberatã.
pierdutã-n rãdãcini amare, o lacrimã cerºea luminã,
sperând cã marea va sorbi-o ºi nu se va sfârºi în tinã.

oul înþelepciunii

Cristina Oprea - Structuri

Cristina Oprea - Structuri metafizice
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Nu respir bine pe o narã!...
Ieri parcã am respirat numai pe
stânga� Acum vãd cã îmi merge
bine dreapta. Nu are nimic. Nici
nu vreau sã mã obosesc gândin-
du-mã. Doamna Ceci, actriþa cu
care împart camera din teatru, nu
a mai dormit aici de douã luni. O
vãd mereu însã prin teatru, ner-
voasã înaintea fiecãrei repetiþii,
miºcându-se de acolo, cãutând
bãrbaþi pe care sã-ºi verse nervii.
Da! ªi era sã uit!... ªi ce lucru ex-
trem de important era sã uit� Po-
ezia ei þigãneascã� Ritualul ei.

Scenograful o strigã cu o vo-
ce piþigãiatã.

-  Sesi! Cecille!
-  Uºurel! Vin acum! Acuºica!

Stai sã mã termin!...
ªi doamna Ceci îºi continuã

nestingheritã meditaþia.
- �tangherap de undi  scai�

Îîîî!  Te cunosc de undeva� Hîîî!
Suzuki cantara�Gata! Vin acum!
confirmã ea satisfãcutã.

Doamna Ceci e mult mai fe-
meie decât era Doamna Veronica.
ªi parcã e mult mai bine cã am
scãpat - cel puþin în timpul som-
nului - de influenþa celor patru
entitãþi ale ºeptarului. Doamna
Ceci e ceea ce se poate numi o
Madame. Mãcar atunci când se
joacã Rossini. Ea ºtie ce fel de
marfã sunt. Îmi cunoaºte lipsurile.
Îmi cunoaºte pânã ºi surplusurile.

- Ce miroase aici, Mirciulicã?
mã întreabã ea, continuând sã a-
dulmece camera, cãutând sã se
edifice de una singurã de unde
provenea mirosul neplãcut, îna-
inte sã apuc eu sã rãspund.

- Am uitat sã aerisesc� Îl des-
chid acum!... rãspund eu fâstâcit,
cu o mânã deja pe tocul ferestrei.

- Sper cã� cu fete, da?! Da,
Mirciulicã?! Singurãtatea e mai rea
decât bãtrâneþea, sã ºtii! Hai cã
plec! Ai grijã sã nu te rãneºti, Puck!

-  Unde? întreb eu confuz.
Mirciulicã mai merge, dar Puck

în nici un caz. Nu o sã-i mai permit.
Poate nu e chiar aºa de Madame
precum o credeam. Madame But-
terfly... Madame Fluturoasa mai
bine! Dar nu-mi permit sã i-o spun
cu voce tare. Oricum, e bine ºi în
gând.

- În suflet! ªi sã uzi ºi florile!
mã edificã ea

ªi a plecat. Stagiunea e fermé,
zu, chiuso - ca la tren. Geamul e
deschis. Þambalul1  Fluturoasei
miroase exact ca ea. Mda� Parcã
are ºi un iz de scenã, de blanã
lustruitã cu ciorapi de damã. Am
jucat alãturi de ea sãptãmâna tre-
cutã. Eu eram un miciman. Rol
mic. Ea superbã. Fãrã farmec,
cam spoitã de aproape, dar de la
cinºpe metri superbã.

Ultima oarã când a dormit în
camerã nici nu s-a obosit sã se mai
demachieze. Oricum ºi-a ºters faþa
de cearºaf în timpul somnului ei
tulbure. Bine cã a plecat la Celije2 .
Barem ºtiu cã timp de douã luni
nu mai existã riscul sã o aud sfo-
rãind. A sforãit îngrozitor atunci.
Poate cã ºi ea tot pe o singurã
narã respirã.

Trei purici altoiþi am prins o-
datã la ea pe pat. Sugeau fondul
de ten ºi pudra rãmasã pe faþa de
pernã ºi pe cearºaf. Ce sã facã ºi
ei sãracii? Eu eram cam bãut în
ziua aia ºi prin urmare fãrã sânge
prielnic pentru maþele lor micro-
scopice. Nu degeaba s-a vãitat
Narcisa cã o mânca ceva. Sigur nu
erau mai mulþi de trei�

Ne-am nimerit pe patul ei alal-
tãieri. Aºa am apucat încârligaþi
în focul dragostei. M-am uitat cu
ochiul de la spate ºi am vãzut cã
al meu era plin de foi, firimituri ºi
ce dracu� mai lãsasem din como-
ditate. Pe al Doamnei Ceci era un
pix mov. L-a spart Narci cu coc-
cisul, sau cu buca poate� Aaa!
Nu! Eu m-am aºezat primul� ºi
ea peste. Eram la rând sã fac pe
sublocotenentul.

Mã uitam la Narci cum doar-
me. Nu sforãia. Nu am obosit-o
îndeajuns dupã câte se pare. Vai
de tine Clau! Nu mai eºti în stare
de nimic!... Cred cã trebuie sã mai
dau o raitã ºi pe la Hotel Cucu.
Sfaturile lui Costi mi-ar prinde
bine! ªi parcã are ºi ceva bani
sã-mi dea. Aproape cã uitasem
complet de ei.

Vine ºi dimineaþa. Narcisa pu-
ne apã la flori cu lingura, exact
aºa cum am instruit-o. M-ar ucide
Fluturoasa dacã i-aº usca bonsaiul.

- Uºoor! Mai lasã-l un pic, sã
nu-i acoperi complet rãdãcinile!
îi explic eu grijuliu, cu o voce
neobiºnuit de groasã.

- ªtiu! ªtiu� Lasã-mã cã doar
nu am trei ani! mã potoleºte ea.

-  Se zice trei ANIªORI! Mie
cam foame sã ºtii!... mã plâng eu

între douã reprize de cãscat. A
mai rãmas vreun pateu� ceva?!
Nici vreun ºtrudel d-ãla?!

-  Nimic! Nimica ºi deloc. Îþi
dau ºi din cap pentru confirmare
dacã doreºti! mã înþepã ºi ea cu
vorbe în stomacul ºi aºa vãtãmat
de ghiorþãieli. Ce urât eºti astãzi!

-  ªi ce?! Mã doare-n paiºpe!
Sunt actor! Un  actor grãbit chiar.
�ºi de la trei orgasme nocturne
proaspãt sosit!

-  Da?! se mirã ea. Ce eºti sau
ce vrei sã fii astãzi mi-e indiferent!
Dacã speli pe jos în teatru ºi saluþi
actorii nu înseamnã cã eºti ºi tu
de teapa lor!... mã demolã ea.

-  Dar câºtig mai bine decât
ei. Mãnânc mai bine decât ei, nu?
ªi am fãcut ºi figuraþie acum trei
luni! ªi la urma urmei� ce pisicii
mei?!... Cã tot vorbeai de urâ-
þenie� Alege-þi tu ce vrei sã fiu!
Depinde de percepþie. Uitã-te bine
la moaca mea! Ce sunt? Un chi-
nezoi odihnit sau un european
nedormit, cu ochii umflaþi?!

- Ce vreau sã fii acum, în mo-
mentul ãsta?! Vreau sã fii un cã-
cat cu ochi! Poþi?! Terminã cu
prostiile astea! încercã ea sã mã
calmeze râzând.

- Nu am la ce sã mai sper de la
tine! Bine zicea Gagarin ce zicea�
Degeaba îi spui unei babe de plaja
Kokomo, cã ea tot în þãrânã vrea
sã-ºi frece jipul de pe picioare�

Acum îmi era ºi mai clar cã
maiºtrii militari avuseserã drep-
tate în multe privinþe, dar pentru
mine, cel de atunci, totul reprezen-
ta doar un ºotron cazon desenat
cu o cãrãmidã în formã de Puþã.

Camera se-nvârte cu mine.
Asta nu gãteºte, e indiferentã la
tot, chiar ºi la bãºinile mele pe
care pânã ºi mie îmi vine greu sã
mai le suport de la un timp de
vreme. Aduc un iz lãuntric de om
bãtrân, de parcã m-aº hrãni tot
timpul cu chitanþe de asociaþie
de locatari sau aº împrumuta
pentru haºdoio ceaºca comunã
de Mocca a celor douã þigãnci -
colege de breaslã - care mãturã
Electrecordul. Parcã una a ajuns
chiar redactor muzical� Acum
poate e mare sculã femininã pe
la Radiodifuziune, dar nu e asta
e baiul. Treaba nasoalã e indife-
renþa ãsteia. Acum nu se sinchi-
seºte nici mãcar sã mã mai pri-
veascã. Dar oare merit?! Când
Bog vrea sã umileascã populaþia
masculinã de pe plaiurile Miori-
þei, ne aduce câte o basculantã
rãtãcitã cu fete EXPORT - MOL-

Un actor Rabbit DOVA. ªi toþi stãm cu sacii de test-
osteron atârnaþi de gât precum
viespii, care doar ce au fãcut piaþa
prin flori ºi îi mai ºi purtãm cu-
viincios ca pe niºte mãnuºi de box
folosite. ªi în final ne lipim - ca
un ac de siguranþã de un magnet
- de cel puþin una. S-ar putea sã
fie cel mai bine aºa. Acasã stã
ghemuitã în pat A NOASTRÃ;
la piaþã, în metrou sau tramvai
gãsim femeile-TANC - femei cu
conformaþii bãrbãteºti ºi din cauza
cãrora dupã 35 de ani nu ai loc în
pat. ªi au mai rãmas doar femeile
ELTON JOHN. Un tip subtil de
femei. ªi ca sã nu mai lungesc�
îmi aleg una. Una singurã.

Minþile noastre vorbesc. În-
cepe telepatia�

- Cum te cheamã, Suflete?
încep eu.

- Narcisa.
- Se vede. Eu sunt al doilea,

nu?
- Exact. Vezi cã ai temele deja

fãcute. Sã nu mai pierdem timpul�
- ªi primul cine a fost? continui

eu, cunoscând deja rãspunsul.
- Vrei sã pierdem timpul?!

Bine� La fel ca pentru toate! mã
lãmureºte ea curãþându-ºi o un-
ghie. �bãiat blond cu mucii verzi,
descendent pe linie masculinã al
priapicului ªtefan Babanu ºi pe
linie femininã al fetiþei sultanului
Mehmed al II-lea, ºi anume ves-
titul agã, Dimitrie Cantemir.

- ªi cum îl striga sultanul? în-
treb eu consternat.

- Cum alfel?! Cu mult respect�
ca la Kiºnev. Adicã �Dânsa�.

M-a doborât. Foarte înfiptã.
O adevãratã fatã de casã. Pregã-
titã încã de micã sã atace ziarele,
televiziunile ºi birourile luxoase.
Dar acum a greºit þinta. Eu sunt
un om integru care are privilegiul
sã doarmã iepureºte ºi sã-ºi facã
nevoile în aceeaºi budã cu ac-
torii. E limpede ca bunã ziua cã
aiurez din cauza foamei. Abia
aºtept sã vinã Doamna Ceci ºi sã
fiu iarãºi micimanul ei. Pânã atunci
mã mulþumesc cu aceastã aptitu-
dine specialã primitã de la cele
douã ursitoare ale mele.

- Fããã! Eu zic sã fie voinic ca
Fulgencio Batista! îmi urã prima.

- Eu� Eu vreau sã fie focos, sã
fie ca un mini-dragon de Shang-
hai! mã pricopsi ºi a doua.

Se pare însã cã am fost re-
ceptiv doar pe jumãtate. Probabil
cã de aceea nu respir bine pe o
narã�

1 Aici cu sensul de pat cu arcuri de fier.
2 Pronunþat Þelie (3 silabe). Oraº în
Slovenia.

Liviu ANDREI

(fragment de roman)
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Oare ce mijloc de transport
gigant te poate duce unde vrei,
când vrei, repede sau încet, cu
bilet sau fãrã bilet? Pãi, sã zi-
cem... un elefant! Sã nu mergi pe
jos, te duce el în spinare, cãci e
tare prietenos! Cu trompa lui cea
mare vesteºte-n depãrtare cã la
urmãtoarea staþie opreºte elefan-
tul plin de... graþie... Da, da, plin
de graþie, pentru cã a fost balerin
în grupul �Rozele�. Pentru cine
nu crede, o adeveresc pozele. Dar
nu l-a prea pasionat. Cãzându-i
greu la rânzã, n-a fãcut mare brân-
zã. Lui îi plãcea sã ducã pasagerii
unde vroiau aceºtia, din marginile
dimineþii pânã în mijlocul serii.

În preajma sa, plinã de frunze
ºi de rãcoare, erau vietãþi, pe o-
noarea mea!- extraordinare! Gi-
rafa, eternã câºtigãtoare a con-
cursurilor de culturã generalã, te
punea la zid cu nãucitoare rãs-
punsuri de galã. Leul Eduard era
rege-rege, dar nu vroia nici în
ruptul capului sã nege cã i-ar fi
fricã de albine! Ce ruºine! Ei bine,
leoparzii sunt înfricoºãtori! Nu o
datã, de douã ori, sau uneori, ci
întotdeauna. Nu se joacã, nu
aleargã, ci doar lenevesc pe iar-
bã, pe flori. Zebrei Andora i s-a

întâmplat o tragedie. Niºte excur-
sioniºti occidentali cãlãtoreau cu
maºina prin junglã. Dar ei, batã-i
vina, uitând unde se aflã, probabil
înroºiþi de febrã, au confundat-o
pe Andora cu zebra de pe stradã,
locul pe unde trec pietonii... A
fost un infern la lumina zilei. S-a
decretat doliu naþional în lumea
clorofilei. Asta e jungla! Are vie-
tãþi amabile, drãguþe, prietenoa-
se, dar ºi din celelalte care îþi bagã
frica în oase.

Într-una din zile, elefantul
nostru, mândru de al masivitãþii
sale blazon, le propuse animale-
lor o idee genialã: sã meargã nã-
valã, cu toþii în Amazon. Mâncare
existã, mijloc de transport avem,
curaj ºi tehnici de supravieþuire
facem noi rost! Va fi o chestie
cum n-a mai fost!

Unele fuserã de acord, cele
cu aventura în cord, altele, mai
slabe de inimã, avurã o rezistenþã
minimã. Dar ce conteazã! Cãci
spre Amazon  plecarã, iar de fricã
ºi spaimã uitarã. ªi merserã, ºi
merserã, ºi au mers, au mers, când
pe avers, când pe revers, când
în prozã, când în vers.

Elefãnþelul nostru, la început
energizat, era acum epuizat. Nu

La dou#zeci de sta]ii se afl# Amazonul
mai avea scamã de curaj, nu mai
putea duce nici umbrã de bagaj.
Amazonul era la douãzeci de sta-
þii departe, iar speranþele, deºar-
te! Suratele lui de efort îl vãzurã
aproape mort, dar nu puteau sã-
ºi abandoneze amicul, micul pi-
ticul! Ar fi fost ridicul. Rãmaserã
cu el, lângã el, câteva ore pânã
ce începu sã se simtã mai tãricel
ºi mai voinicel. Dar acest lucru
fu posibil dupã ce-o fãcu latã:
mâncã treisprezece boluri de sa-
latã, cinci fripturi din frunze de
baobab, bãu douãzeci de sticle
de suc de mango pânã rãmase cuc.

Apoi reluarã drumul, încrezã-
tori, sãnãtoºi ºi cu spaima Ama-
zonului în suflet. ªi mergeau, de
ieºea fumul!

- La drum spre Amazon por-
nim, niciunde nu ne mai oprim!
Vântul care bate nu ne abate,
ploile care plesnesc nu ne opresc,
furtuna nebuna nu ne opreºte,
cãci avem la îndemânã prietenie,
curaj ºi bucurie. Spre Amazon!
Spre Amazon! Chiar dacã acesta
este la douãzeci de staþii depãr-
tare. Mâine vor fi zece, nouã, do-
uã, niciuna.Adevãrul va învinge
minciuna!

Denisa BOGHEANU

Un cireº în miez de noapte
Plângea din motive proprii,
Iarã lacrimile coapte
Desfãtau parcã toþi plopii.

În amurgul înstelat
Zise parcã distilat:
�Ah! ªi Vai! Ce supãrare!
Orice lacrimã mã doare
ªi-mi aduce-nnegurare.
Ea mereu se reîncarcã
Într-o floare amãruie
Iar pe mine mã goleºte
De-o plãcutã energie.

ªi iar plâng
Ca un nãtâng,
Frigul tare mã strãpunge,
Dar nu curge
niciun sânge...

Ci curg flori ce-n urmã lasã
O mireasmã de miresme
Care-mi cântã la ureche
Dor ºi dor de Eminesme...

Mii de stele eunuce
Îmi alinã simþul meu
ªi-o dorinþã grea mã duce
la ºarmantul Ateneu...

Denisa BOGHEANU

La ºarmantul ateneu

Cristina Oprea -
Energii telurice

Denisa Bogheanu are unsprezece ani, este elevã în clasa a V-a
la ªcoala cu clasele I-VIII Ostroveni, Dolj. Citeºte literaturã pânã
la incandescenþã ºi se dovedeºte a fi o redutabilã creatoare. Norii
ei de fantezie se transformã în bijuterii stilistice, semn al unei
sensibilitãþi remarcabile. Talentul actoricesc, împletit cu capaci-
tatea de a concretiza plastic aventurile fictive, întregeºte frumos
maturitatea unei adolescentine arse, indubitabil, de jarul misterului.

Janet Nicã
D e b u t

Ciuturi
În lumea zânelor, se zice cã,

cu cât acoperi cu somn pletele-
zebre mute, cu atât poþi sã faci
triunghiuri de apã vie mai târziu.
E ca ºi când gãurile negre ar purta
sacini zemoase pânã într-un anu-
mit punct încântat-diametral, în-
drãzneþ chiar, ºi apoi ar deveni
mãtãsi. Nu ºtii cum, dar þi se în-
tâmplã aºa, deodatã, sã devii ciu-
turã.  Stai ce stai cu vântul, apoi,
descumpãnit, te îndrepþi spre bi-
lele ºerpilor ca sã ieºi din aceastã
încãpãþânatã cãrãmidã. ªi începi
sã torci. ªi începi sã te scufunzi
cu cât mai verde, cu atât mai roz.
Romb te ademeneºte forma ciulitã
a oricãrei visãri, dar ºtii cã vrei...,
tot mai vrei sã te cufunzi mãcar
pânã la miazãnoaptea celulelor
disperate. Ce cuibar minunat pen-
tru orice panã de cânepã! ªi iar te
complaci într-o îndrãzneaþã plã-
cere de a netezi albul dinozaurilor.

E veche povestea cercurilor
centripete, deºi nu în peºteri de
seminþe oable s-a nãscut, ci în
bulboane. Sirenele sinapselor le-
au ciufulit mai departe cleºtii de
sticlã. Mi-era foame de zale înve-
lite ºi nu-mi dãdeam seama cã ele
îmi umpleau mintea cu tot felul
de potcoave. Ce noroc! Când te
laºi strâns în volane, crezi cã ar-
curile sunt portocalii, dar, de fapt,
mustul þi se prelinge printre mu-
ze, asmuþindu-le. Dinozaur, aºa
cum devii atunci, ai vrea sã-þi u-
neºti integralele cu infinitul, dar
ajuge o ghindã ca sã-þi punã pie-
dicã parizianã. Când credeai cã
ai atins osia saturnalã, mai stai
un turn. Dar nu renunþi, pentru
cã ºtii cã furtunile de sub aripa
buburuzei sunt cele mai poroase.
ªi ai nevoie de subtititatea roºie
maximã a muºchiului de pãmânt.

Mi-era bine cu pãpãdiile spi-
rale. Puteam chiar sã fiu sitar, dar
accesul la arinã era înºurubat.
Trebuia sã dau dovadã de prea
mult puf ca sã mã port cu sfere.
Când scoica mi-a dat în bobi, s-a
ales apa, dar mi-au crescut colibri
între fermoarele sunetelor, iar
acum pot dormi în rate. Se zice
cã te reîntorci la chidã dupã ani
ºi ani de spiþe. Poate! Dar sensul
rumen trebuie sã fie al obloa-
nelor înãlbite.

ªi iar te scufunzi.... pânã la
norii din ciuturi- narcise.

Camelia IANCU
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Elena Buznã, reputat medic oftalmolog în
�Cetatea Banilor�, personalitate cu mare sensibili-
tate, este atrasã de mirajul versurilor pentru copii
- debuteazã în 1954 în revista �Pionierul� cu o po-
ezie - dar, cochetând ºi cu proza dedicatã acestora,
ca urmare a aprecierii valorii producþiilor sale este
inclusã în rândul �condeierilor� ale cãror realizãri,
Ministerul Educaþiei le-a selectat pentru progra-
ma ºcolarã a primelor clase primare... ne aduce în
atenþie un volum, roman psihologic cu multe ele-
mente autobiografice, �Marea horã a vântului�,
în care ne propune, ºi reuºeºte, aprecieri noi, simi-
lar personalitãþilor elevate ale vremii, sã identifice
ºi sã prezinte �tainele omului�, pendulând între
�particulã� ºi �undã� (prima entitate, materialã,
�particula� constituind prin multitudinea celor
alãturate corpul material - templul, în limbaj biblic -
iar a doua, �unda�, sufletul, energia �menitã sã dea
viaþã materiei�, armonizând variile faþete ale im-
pactului posibil cu mediul înconjurãtor), identifi-
când relaþia dintre ele, dar în acelaºi timp ºi rolul fi-
ecãruia în ceea ce reprezintã omul, cu multitudinea
entitãþilor materiale ce le include, dar ºi cu modul
cum reuºeºte acesta, determinat de componentele
spirituale, sã interacþioneze cu mediul înconjurãtor...

De pe copertã ne priveºte autoarea, în vari-
anta tinerei, cu un chip de o frumuseþe aparte, ce
ne obligã sã remarcãm componenta sa spiritualã
elevatã, materializatã în privirea pãtrunzãtoare,
prin intermediul cãreia reuºeºte sã comunice cu
cei din jur transmiþându-le �energie pozitivã� în
relaþie cu dorinþa de a-i influenþa sã adopte o mo-
dalitate corectã a raporturilor cu viaþa, dar ºi blân-
deþea, bunãtatea caracteristicã oricãrei reprezen-
tante a genului feminin în conexiune cu dragostea
de viaþã, energia debordantã ce-i este proprie...

Nativã, cu dotaþie intelectualã deosebitã ºi cu
elemente comportamentale caracteristice zonei
Drãgãºanilor, a piemontului getic, dupã încheierea
ciclului liceal de învãþãmânt, Elena Buznã pãrãseºte
plaiurile vâlcene pentru a ajunge la Timiºoara, unde,
dupã un parcurs de 6 ani, cu eforturi deosebite ge-
nerate de �conjunctura istoricã� a anilor de �cons-
trucþie a noii societãþi cu omul adecvat preceptelor
impuse de conducãtorii vremelnici ai perioadei în
cauzã�, se formeazã ca specialist care va pune pe
prim plan activitãþile determinate de �dorinþa de a
extirpa rãul din om�.

Naraþiunea cu titlul magic �Marea horã a vân-
tului� este în conexiune cu gândirea hindusã, potri-
vit cãreia �la trecerea în viaþa astralã hora sufle-
telor benefice din senin stârneºte o furtunã gene-
rând un val de aer curat, similar vârtejului, menit
sã-l conducã pe cel dispãrut la pãrãsirea vieþii pã-
mântene pe un drum luminos în altã dimensiune�.

Determinatã de �conjunctura istoricã�  în care
se aflã societatea româneascã, dar ºi a voinþei per-
sonale, în 1962, Elena Buznã va pleca sã-ºi înde-
plineascã �nobila misiune� pentru care s-a pregãtit
cu asiduitate, în inima Olteniei, la spitalul din lo-
calitatea cu numele �legendarului justiþiar� Iancu
Jianu. Tentaþia de perfecþionare o va determina sã
urce �treptele ierarhice ale servitutii medicale� -
medic secundar (1969), medic specialist ºi apoi
primar -, pentru ca în 1979 sã-ºi încununeze

efortul prin dobândirea titlului de �doctor în me-
dicinã� într-un domeniu deosebit de sensibil dar
vital pentru viaþa fiecãruia dintre noi - oftalmologia -
cu delicata dar foarte dificilã manoperã chirur-
gicalã, susþinând o lucrare de mare interes, intitulatã
�Explorãri funcþionale în dinamicã ºi senescenþã...�.

Dupã cum am precizat anterior, romanul,
abundând în secvenþe în care este relevantã analiza
psihologicã a acþiunilor personajelor în varii ipos-
taze, este, de fapt, o relatare a traiectoriei autoarei
începând cu anii de ºcolarizare ce se desfãºoarã
�în segmentul medical� al societãþii civile.

...Pe un pat de spital al clinicii universitare se
realizeazã o întâlnire între o pacientã, în fazã avan-
satã a unei afecþiuni cardiace, ajunsã la vârsta se-
nectuþii, în ciuda cãreia etaleazã o faþã cu o fru-
museþe aparte (fost medic chirurg, dupã cum vom
afla din derularea acþiunii) ºi o tânãrã practicantã
- studentã în anul trei al facultãþii de medicinã.

Între cele douã �convive� se realizeazã o co-
nexiune sentimentalã, în care, urmare a compa-
tibilitãþii ce se poate identifica, �pacienta� spune
tinerei �aspirante la profesia de medic�: �dumneata
îmi aminteºti de mine, de studenþia mea ºi asta mã
face sã spun într-o zi cã boala mea de inimã a fost
tratatã mai mult sufleteºte, da, da, ºi cu rezultate
foarte bune; acum la bãtrâneþe când arsenalul tera-
peutic sentimental s-a epuizat apelez la medica-
mente...�.

Cele douã, pacienta ºi studenta, apropiindu-
se, devin confidente, creându-se posibilitatea ca
prima sã se confeseze, povestindu-ºi trecerea prin
viaþã, minunat ºi interesant, presãratã cu bucurii,
speranþe, deznãdejde ºi durere, care se succed în
mod aleatoriu... Dupã câteva zile, în care starea
pacientei a prezentat alternanþe comportamentale,
aceasta trece, seara, în eternitate, deºi la întâlnirea
din ziua precedentã prezenta o situaþie în care
componenta euforicã era predominantã... Situaþie
în care, nelãmuritã, tânãra studentã va afla, de la
unul din mentorii sãi, cã în multe cazuri �existã o
euforie premergãtoare morþii ºi bolnavii,
muribunzii ºtiu asta...�.

...în acea searã a fost o rafalã de vânt, ºi a
suflat câteva secunde ca din senin chiar atunci,
apoi s-a liniºtit brusc...

...ajunsã la vârstã înaintatã a dat curs pacientei
din anii de studenþie (cãreia îi realizase prima ana-
mnezã din cariera sa) de a-i reda �uimitoarele, mi-
nunatele destãinuiri� ce au constituit povestea
vieþii sale, a unei femei obiºnuite, dar cu întâmplãri
neobiºnuite..., de fapt o impregnare cu elemente
autobiografice romanþate, fãrã sã avem posibili-
tatea de a identifica segmentul care reprezenta re-
latarea pacientei în contextul segmentelor auto-
biografice introduse în naraþiune, care încep un-
deva pe mirificele plaiuri vâlcene... depãnându-
se de la început cu alese cuvinte o �ancestralã
procedurã� de implorare a �Mumei ploii�, de a
întrerupe o îndelungatã perioadã de secetã ce
afecta viaþa colectivitãþii; avem astfel posibilitatea
sã aflãm cã scriitoarea este deþinãtoarea unor ele-
mente de etnografie cu care în mod inspirat pig-
menteazã naraþiunea. De multe ori parcurgerea
textului ne creeazã impresia cã relatãrile nu cons-

tituie un segment al vieþii pacientei ci al scriitoarei
însãºi... atât de bine sunt conexate elementele
aparþinând celor douã vieþi...

Chestionatã de cei din jur, micuþa afirmã cu
nonºalanþã cã nu vrea sã meargã la ºcoalã, dar se
va duce ºi, deºi familia, cu mulþi copii, este afec-
tatã de greutãþi materiale, în diferite etape de ºco-
larizare, ea va absolvi cursurile liceului teoretic,
perioadã în care va cunoaºte �binefacerile� acþi-
unilor unor �dascãli� chemaþi sã instruiascã ºi sã
educe elevii... creând un complex copilei..., tentaþia
de a se distanþa de �femeia urâtã ºi proastã care
arde cu privirea otrãvitã, cu vorbele, iar miºcãrile
ei au efectul unei explozii...�, personificatã exem-
plar de profesoara sa de geografie, care, dispunân-
du-i efectuarea unei acþiuni, foloseºte o exprimare
care afecteazã psihic eleva: �du-te repede, drãguþã,
ºi adu harta, dar fii atentã s-o þii ceva mai departe
de tine sã nu o tai în cutele uniformei...�.

La încheierea cursurilor liceale ºi obþinerea
diplomei de bacalaureat, va pãrãsi oraºul, însoþitã
de o dedicaþie înseratã pe o filã a unui volum de
poezii aparþinând marelui Eminescu, de fapt o
urare a unui coleg, ce-i va fi perpetuu cãlãuzitoare
în viaþã... �Precum soarele strãluceºte/ Într-o fru-
moasã zi de mai/ Aºa sã-þi fie viitorul/ ªi tot ce vei
dori sã ai�... Ca un remember, dorinþa colegului a
reuºit sã constituie totdeauna, la supãrãrile cau-
zate de obstacolele întâmpinate ºi nedreptãþile ce
i-au fost generate de cei din jur, un suport care a
ajutat-o sã treacã peste aceste încercãri. Îndepli-
nind premoniþia din cântecul unei turturele, cântec
dulce, melancolic dar ºi generator de multe spe-
ranþe..., în corelare cu afirmaþia cã �atunci când
dorim ceva cu ardoare, când vrem sã avem ceva
numai al nostru, de nimeni altcineva ºtiut, nu reu-
ºim...�, absolventa de liceu nu va urma Institutul
de teatru ci, contrar dorinþei sale ºi îndeplinind
voinþa mamei sale, va urma medicina în Timiºoara,
dupã ce va trece cu brio examenul de admitere,
contrar unei afirmaþii a unei alte candidate (care în
anii de studenþie ºi ulterior îi va rãmâne o bunã
prietenã), �pentru a intra la medicinã, ºi sã devii
doctoriþã trebuie sã fii deºteaptã ºi... urâtã�, dar
ea era �frumoasã...�.

În perioada pregãtirii examenului de admitere,

�Marea hor# a v@ntului�

continuare în pag. 17
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eroina romanului îl întâlneºte pe Radu, un chipeº
student de medicinã; între ei se va înfiripa o fru-
moasã idilã, ce se va derula o lungã perioadã de
timp... pentru cã personajul feminin, participant
la �balul bobocilor asemãnãtor unei zâne ce co-
boarã din lumea basmului� a rãmas pentru Radu
iubirea curatã pentru totdeauna... subiect al unui
�roman� de dragoste frumos, dar nu siropos, ce
nu se poate încheia cu o �unire a perechii� datoritã
unor concepþii vizând incompatibilitatea etnicã
ce aparþine mamei Ruxandrei, eroinã a cãrþii, a
cãrei voinþã va triumfa; ulterior dupã o despãrþire
de peste doi ani a protagoniºtilor idilei la o între-
vedere a Ruxandrei cu mama lui Radu - doamna
Hoffman - i se destãinuie precizând cã �Radu a
fost prima mea iubire, marea mea iubire, îl mai
iubesc ºi acum ºi nu cred cã voi mai putea iubi
vreodatã pe cineva, dar obstacolul de netrecut
dintre noi sunt pãrinþii mei, ei nu acceptã cãsãtoria
mea cu un neamþ, numele dumneavoastrã pe ma-
ma mea o înspãimântã...�.

Anii trec... examinãrile profesorilor reuºesc
sã inducã în candidaþi axioma potrivit cãreia �în-
fumurarea nu face casã bunã cu medicina� ºi cã
este �necesarã multã muncã, onestitate ºi dãruire�,
pentru a onora jurãmântul hipocratic depus... alt-
fel vor fi puºi în situaþia ca �urâþenia fizicã sã în-
soþeascã ca o umbrã urâþenia moralã�; în viaþã cel
ce profeseazã aceastã nobilã meserie �va fi necesar
sã lupte mereu cu rãul ºi urâtul, cu maleficul care
sunt incompatibile cu bunãtatea ºi frumosul...�.

Jurãmântul hipocratic depus are ca scop asi-
gurarea unui cadru etic de desfãºurare a activitãþii
corpului medicilor prin cântãrirea faptelor cu o
balanþã ce trebuie sã se afle în echilibru, fãrã a fi
înclinatã de vicii omeneºti (influenþe piloase, nepo-
tism, legãturi amoroase, frumuseþe, pãrinþi sus-
puºi, influenþe politice, etc.), singurele criterii pen-
tru promovare în carierã fiind pregãtirea ºi com-
petenþa profesionalã.

Un episod deosebit de interesant în succesi-
unea evenimentelor vieþii studenþeºti îl constituie
examenul susþinut la disciplina �anatomie� cu un
distins conferenþiar (eroina afirmã cã �ochii sunt
icoana inimii iar mâna icoana sufletului�), care,
pentru o eroare în expozeul realizat la examinare,
îi refuzã promovarea, situaþie ce o va aduce în pos-
tura de pacientã a spitalului pentru o perioadã de
timp, întãrindu-i convingerea cã �mâna� conferen-
þiarului pe care o admirase permanent în timpul
expunerii la cursuri ºi �considera cã pecetluia virtu-
tea, înºelase natura� ºi a condus la concluzia cã de
multe ori �prostia poate face casã cu inteligenþa...�.

Ruxandra, dupã plecarea din þarã a lui Radu,
se echilibreazã, va termina studiile anului ºase,
ºi-ºi finalizeazã teza de licenþã - la a cãrei susþinere
asistã ºi Radu, fãrã sã fie identificabil -, va cu-
noaºte un ºef de lucrãri de la facultate, pe Horia,
cu care se va cãsãtori... dar va pleca sã-ºi exercite
profesia de medic într-o localitate din Oltenia,
având în atenþie dorinþa de a lupta pentru o situaþie
în care sã valoreze nu numai �câºtigarea bãtãliei,
ci originalitatea tehnicii de luptã...�, deoarece �în
viaþã reuºeºti numai dacã ºtii în fiecare moment
ce vrei, dacã vrei cu adevãrat acest ceva, atunci
trebuie sã insiºti si sã lupþi...�. La plecare, dupã
despãrþirea de soþ, acesta, pe peron, �arãta ca un
copil cãruia i-a fost rãpitã jucãria de o pasãre ma-
re care-ºi luase zborul în faþa lui, iar el o privea

neputincios...�. La locul de muncã întâlneºte, la
centrul raional, un medic ºef �pe cât de mare la
stat, pe atât de mic la sfat�, despre care ºi-a dat
seama cât valoreazã deoarece �nu trebuie prea
mult sã cunoºti un om, ci sã-l laºi sã te întrebe
ceva ºi, dacã cât de cât eºti cunoscãtor, reuºeºti
pe loc sã-þi dai seama cât valoreazã...�. Va pleca
cu un vizitiu - Ion -, un mucalit prost îmbrãcat,
chiar zdrenþãros, cu ºapca trasã peste ochi, aco-
perindu-i obrazul pe jumãtate nebãrbierit, în pi-
cioare cu niºte sandale de cauciuc legate cu sfori
peste glezne, cu un bici mare în mânã având metal
în vârful curelei de piele ºi o coadã de lemn lungã...

Ajunsã la locul de muncã, dispensarul satului,
dupã un drum ce ar fi pus la grea încercare pe ori-
cine, a identificat o ambianþã de neimaginat, popu-
latã de personaje pe mãsurã... similar locului �unde
ºi-a lãsat dracu� opincile...� dupã cum afirmase
vizitiul Ion...

Dupã ce a cunoscut �personalul din subor-
dine� ºi ambianþa de lucru, inclusiv �locuinþa� ce-
i fusese pregãtitã - o camerã în incinta dis-
pensarului - s-a apucat de lucru, ºi, utilizând
�metode intuite� ºi �adecvate�, într-un an a reuºit
sã modifice aspectul dispensarului, al personalu-
lui, inclusiv mentalitatea ºi comportamentul per-
sonalului ºi asistaþilor din localitate, devenind
agreatã de toþi ºi apreciatã de ºefii ierarhici, situaþie
ce ne permite sã facem uz de cunoscuta afirmaþie
�omul sfinþeºte locul�... chiar într-o localitate, þinut
sãlbatic ºi uitat de Dumnezeu, unde jumãtate din
oameni nu au vãzut trenul, unde 90% din populaþie
este analfabetã, unde nu se ºtia de periuþa de dinþi...

Se va termina activitatea în aceastã activitate,
sãtenii manifestându-ºi sincer pãrerea de rãu la
plecarea doctoriþei, care era în corelaþie cu aceea a
ºefilor ierarhici de la raion ºi judeþ... Eroina noastrã
se va întoarce în oraºul pãrãsit în urmã cu un an...
Va aduce pe lume un copil, botezat Radu (con-
form dorinþei soþului, deoarece �este un nume de
român adevãrat, un nume sonor cu prestanþã ver-
balã...�), deoarece considera cã �o femeie fãrã copil
este un copac fãrã flori�, ºi �o familie fãrã copii
constituie o viþã de vie pe care o munceºti, o în-
grijeºti ºi la sfârºit nu poþi gãsi un bob de strugure
ci doar frunze care dupã atâta trudã ºi muncã, cu
nimic nu te-ai ales din munca ta...�.

Se prezintã la un concurs de medic specialist
pentru chirurgie ºi, în condiþiile în care �orice lucru
învãþat în plus înseamnã un rezultat în plus�, va
câºtiga concursul... Viaþa familiei se desfãºoarã în
armonie, soþul, ajuns conferenþiar, realizeazã dese
deplasãri în strãinãtate la diferite reuniuni
ºtiinþifice, ocazie cu care va fi consultat ºi tratat
pentru o afecþiune cardiacã cronicã de... Radu,
fãrã a cunoaºte identitatea acestuia, care, astfel,
era la curent cu viaþa Ruxandrei ºi reuºind chiar sã
o întâlneascã, cu aspect schimbat, în apropierea
vilei în care locuia, într-o staþiune unde se afla la
tratament... Va trece în eternitate soþul ºi intervine
Radu, fãrã a-ºi declara identitatea, asigurând reali-
zarea problemelor cerute pentru ceremonia de în-
humare; aceasta a fost deosebitã, omagiu adus
unei vieþi oneste, a unui om cu adevãrat superior;
preþuirea unei vieþi trãitã se cântãreºte în numãrul
celor care îl însoþesc pe ultimul sãu drum ºi prin
neuitare...!�.

Ruxandra a fost ºocatã, devine pacienta unei
clinici, intrã în comã... situaþie în care are o reve-
laþie... �lângã o lumânare înaltã într-un sfeºnic, cu

flacãrã ce pâlpâie tare, gata sã se stingã, ºi o casetã
cu un orificiu central prin care ieºea un lãnþiºor cu
zale fine... lumânarea, reprezentând durata vieþii,
cu flacãrã pe care boala o fãcea sã pâlpâie... lãnþi-
ºorul reprezintã anii noºtri ce s-au scurs ºi la fie-
care trecere a unui an iese o zalã din casetã... când
omul este sãnãtos lãnþiºorul este solid ºi zalele
vin prin orificiu, dar când omul e bolnav zalele
omului respectiv sunt foarte subþiri ºi se pot
rupe...�. Dupã un timp, se reface ºi va reveni la
serviciu, unde în locul soþului sãu ajunge ºef un
alt personaj, o nulitate profesionalã dar care era
puternic ºi þinea cu dinþii de putere, era bolnav de
putere, deoarece �puterea este un drog, dintre
cele mai puternice, care odatã intrat în sânge creeazã
dependenþã.... puterea vine de la putere ºi se þine
cu putere...�, care va avea o atitudine detestabilã,
schimbând specialiºtii pe posturi, creând animo-
zitate ºi bineînþeles mult disconfort Ruxandrei pe
care o streseazã permanent...

Apare Radu Hoffman, profesor doctor, titu-
lar al catedrei de medicinã internã la universitãþile
din Londra ºi Paris... ºi firul idilei se reînnoadã.
Radu îi povesteºte, cu amãnunte, viaþa Ruxandrei,
demonstrând cã o cunoºtea pentru cã a urmãrit-o
permanent din umbrã ºi apoi viaþa sa, inclusiv
episodul în care aflã, la un moment dat, cã �mama
sa care se prezentase ca atare nu era în realitate
mama naturalã...� ºi cã în urma unei discuþii purtate
cu Ruxandra cândva a aflat cauza ruperii logodnei
cu Radu...

Cãlãuzit de un plan, conceput cu un anumit
scop, a aplicat �regula de aur a reuºitei, care consta
în etapizarea obiectivelor vieþii... realizarea profe-
sionalã... realizarea materialã... fortificarea spiri-
tualã ºi obþinerea a marii iubiri, unice a vieþii sale,
fericirea de a trãi alãturi de Ruxandra...�.

Destinul îi ajutã pe cei care-1 cautã... singur
este judecãtor ºi împãrþitor... forþa Divinã hotãrãºte
pentru toþi... demonstrând cã �scurgerea vieþii chiar
dacã este ireversibilã, când vrei poþi sã o schimbi,
poþi sã o domini, poþi sã o începi de unde ai lãsat-
o, dar pentru asta îþi trebuie voinþã, o încredere
deplinã în puterea Divinã ºi în Braþul Sãu Drept -
destinul...�. ªi se vor cãsãtori... pentru cã �nu pot
avea iubirea adevãratã decât cei care o doresc cu
pasiune...� ºi, ajungând la casa pãrinteascã a
pãrinþilor Ruxandrei, mama acesteia va face o
afirmaþie stupefiantã, �vai de copiii care nu ascultã
pe pãrinþi si vai de pãrinþii care nu þin seama de
judecata dreaptã a copiilor...�.

Viaþa cuplului se deruleazã lin în fericire, vor
avea o fetiþã, Rãdiþa. Radu, fiul Ruxandrei, îºi va
întemeia o cãsnicie, se va realiza profesional ºi,
conform unei scrijelituri de pe o fereastrã de lemn
a facultãþii de medicinã a studenþiei lor, �mergem
sã plecãm...�, condiþie în care �omul uitã numai ce
vrea sã uite; memoria are sertare meticulos puse
la punct, cu amintirile dragi pe care le þine încuiate
numai pentru ea...�.

Radu, la împlinirea vârstei de 80 de ani, cu
sãnãtate precarã, dupã un infarct, va trece în
eternitate asemãnãtor naratoarei, pacienta de pe
patul de spital unde realiza practica tânãra stu-
dentã - când din senin a apãrut o rafalã de vânt, a
suflat tare în tot spitalul, a deschis geamurile, a
rãsturnat tot ºi a trecut tot atât de repede precum
a apãrut. Ora spiritelor benefice 1-a prins pe Radu
în ea ºi l-au luat cu ele...

Andrei POTCOAVÃ

continuare din pag. 16



Mihai Eminescu ºi Tudor Arghezi sunt
înfãptuitorii celor mai radicale reforme
poetice din lirica româneascã. Într-un fel se
va scrie dupã Mihai Eminescu sau dupã
Tudor Arghezi.

În repetate rânduri, Arghezi a fost asociat
cu înaintaºul sãu, Mihai Eminescu. Reþinem
mai întâi numele lui B. Fundoianu care,
pentru prima datã, a încercat sã facã o apropi-
ere între cei doi mari artiºti ai cuvântului, în
revista �Contimporanul�, nr. 29/1923, în care
realizeazã portretele celor doi, urmatã de
succinte prezentãri. Acelaºi, de la Paris, îi
dedicã un �Omagiu lui Tudor Arghezi�, în
revista �Integral�, nr. 2/1925. �Un nou Emi-
nescu� este titlul unui articol publicat de F.
Aderca, în revista �Viaþa literarã�, nr. 28/1926.
�D. Tudor Arghezi e cel mai mare poet al
nostru de la Eminescu încoace�, afirmã Mihai
Ralea, în �Viaþa româneascã�, nr. 6-7/1927,
reapãrut în �Scrieri din trecut�, Bucureºti,
E.S.P.L.A., 1958, �Portrete literare�. �...în
cartea liricii noastre, începutã de Eminescu,
aratã Pompiliu Constantinescu, poetul «Cu-
vintelor potrivite» se aºazã imediat în primul
rang� (�Viaþa literarã�, nr. 53/1927, republicat
în �Scrieri� ,vol. 1, Editura pentru Literaturã,
Buc., 1967). În �Istoria literaturii române
contemporane�, volumul al III-lea, într-un
capitol special din �Evoluþia poeziei lirice�,
Eugen Lovinescu trateazã problema �Influ-
enþei lui Eminescu în creaþia lui Tudor
Arghezi�. Aceastã temã e reluatã de Pompiliu
Constantinescu ºi George Cãlinescu.

În �Tablete de cronicar� (E.S.P.L.A. 1960),
Tudor Arghezi manifestã o admiraþie extinsã
pânã la cult pentru marii artiºti ai cuvântului
(M. Eminescu ºi I.L Caragiale), ai penelului
(ªtefan Luchian, Camil Ressu) sau ai arcuºu-
lui (George Enescu, Menuhin, Oistrah), ar-
tiºti autentici din toate domeniile artei. Pentru
Tudor Arghezi, Eminescu a reprezentat un
adevãrat idol, acesta a fost un admirator sin-
cer, de aceea, în repetate rânduri, ºi-a exprimat
sentimentele de aleasã preþuire pentru au-
torul celebrei �Odã (în metru antic)�.

Într-una din tabletele sale, �Admirato-
rii....�, publicatã în 1914, în care conþinutul
acesteia contrasteazã cu titlul ei, urmat de
puncte de suspensie, îi prezintã mai degrabã
pe denigratorii lui Eminescu: �Rând pe rând,
când unii, când alþii, din timp în timp, se
încearcã cioclii cerºetori ai mormântului în-
chis ºi pecetluit cu piatrã, se scoboarã înã-
untru ºi dupã un Eminescu postum, care se
va înmulþi înainte. Ce-i vinovat Eminescu cã

puterea lui de scriitor întrece pe a tuturora?�
Pe alocuri, Tudor Arghezi se dovedeºte

a fi deosebit de caustic faþã de cei care ma-
nifestã indiferenþã de o parte ºi urã de altã
parte faþã de Eminescu �Nimeni ºi nici dom-
nul Maiorescu n-a zãrit în privirea lui însuºi
Dumnezeu. Omagiile contemporanilor nu se
miºcã afarã din cale, astãzi când a nu res-
pecta pe Eminescu este o dovadã de imbe-
cilitate�. �El ar fi numaidecât contestat de
un Bianu, criticat de un Dragomirescu,
insultat de Banu, bârfit de Locusteanu, izme-
nit în prozã ºi în versuri de niºte ucenici fu-
ribunzi ºi tâmpi, care-l vor recunoaºte cel
mult ca un egal�. �Intrat în veºnicie, Emi-
nescu îmbãlsãmeazã toatã arta între Alde-
baran (stea de mãrimea stelarã unu din con-
stelaþia Taurul) ºi Terra�. Arghezi este necru-
þãtor faþã de epigonii lui Eminescu: �Nume-
roase au fost moliile ºi numeroºi gândacii
care au cãutat în Eminescu o pricinã de ce-
lebritate ºi s-au pudrat pe aripi ºi labe cu
polen din tezaurul lui�. În anul 1943, Tudor
Arghezi þine o conferinþã la Ateneu, prin care
aduce un omagiu geniului eminescian. Este
o prezentare fãcutã de un mare artist altui
mare artist. Arghezi îºi începe conferinþa ast-
fel: �A vorbi de poet este ca ºi cum ai striga
într-o peºterã vastã. Nu poate sã ajungã vor-
ba pânã la el fãrã sã-i supere tãcerea�. O
parte din textul conferinþei se va regãsi în ta-
bleta �Eminescu�, vol. �Tablete de cronicar�.

În aceastã tabletã, datatã 1957, Arghezi îl
idolatrizeazã pe autorul poemului �Lucea-
fãrul�, acesta manifestã un sentiment de pie-
tate, îl divinizeazã pe Eminescu: �Într-un fel,
Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului
românesc. Din tumultul dramatic al vieþii lui
s-a ales un crucificat�. Într-un simplu enunþ,
Tudor Arghezi condenseazã o idee despre
care s-au scris pagini întregi ºi anume, uni-
versalitatea lui Eminescu, condiþionarea
reciprocã dintre �naþional� ºi �universal�:
�Fiind foarte român, Eminescu e universal.
Asta o ºtie oricine citeºte�. Este ceea ce nu-
mea Lucian Blaga �matricea stilisticã�, înþe-
legând prin aceasta anumite particularitãþi
proprii unei colectivitãþi umane (popor),
conferite de limbã, mediu geografic, fondul
unitar al folclorului, tradiþie cuturalã, sen-
sibilitate specificã. O operã literarã devine o
valoare universalã în mãsura în care dã o
înaltã expresie artisticã trãsãturilor specifice
naþionale. Titu Maiorescu afirmã cã valoarea
uni-versalã a operei de artã sporeºte pe
mãsura afirmãrii elementului particular etnic.
G. Cãlinescu defineºte deosebit de sugestiv
rela-þia dintre �naþional� ºi �universal�: �Însã
universalitatea fiind un punct cosmic al unei
verticale pe pãmânt, dar nu o abstracþie,
orice poet universal este ipso facto un poet
naþional. Homer era grec, Dante, florentin,
Shakespeare, englez: extirpaþi din opera lor
ceea ce e concret etnic, ºi totul rãmâne inert
ºi fãrã puls. Universalitatea este o inimã indi-
vidualã, puternicã ºi sonorã ale cãrei bãtãi
istorice se aud pe orice punct al globului,
precum ºi în viitor�.

Suflet în sufletul poporului român, Emi-
nescu s-a identificat cu tradiþiile, istoria, cul-
tura ºi nãzuinþele neamului sãu. Aceasta nu
înseamnã cã trebuie acuzat de �naþionalism�.

Eminescu a fost tradus în peste treizeci
de limbi ale pãmântului, iar în legãturã cu
aceasta, Arghezi afirmã cu pãrere de rãu cã
�lacãtul limbilor nu poate fi descuiat cu cheile
strãine�. �Eminescu nu poate fi tradus nici
în româneºte�.

Ca sã-l înþelegi pe Eminescu, trebuie un
efort intelectual sporit, culturã ºi sensibili-
tate: �Muntele începe de jur împrejur ºi n-
are poteci... Unde nu te poþi urca, te uiþi ºi te
mulþumeºti cu câteva imagini vaporoase.
Dacã aº râvni sã agãþ de constelaþia lui Emi-
nescu o luminã, ar fi o neînchipuitã îndrãz-
nealã. Constelaþia fuge mereu, se depãrteazã;
cine ar putea s-o ajungã?� Deºi poetul se
aflã în plinã maturitate artisticã, recunoaºte
imposibilitatea de a se înãlþa în �Constelaþia
Eminescu�. În continuare, Arghezi se con-
feseazã în aceeaºi manierã: �Aº fi încercat
un portret de aspecte, dar cum s-ar putea re-
da portretul umbrei ºi al timpului neisprãvit?�
�Slovele de faþã sunt numai o laudã de searã,
ca un acatist�.

Urmeazã unele referiri la poezia eroticã
eminescianã: �La Eminescu e dragoste ºi du-
rere de dragoste�. �Dragostea lui Eminescu
nu e amestecatã cu visul. Visul lui începe
când dragostea s-a isprãvit�. �Femeia lui Emi-
nescu nu e niciodatã soþie, rãmânând exclu-
siv amantã. E o dragoste de pãsãri albe, care
strãbat eternitatea ºi se întâlnesc în zbor în
dreptul unei stele�. Tudor Arghezi citeazã,
la întâmplare, câteva strofe din �Pe aceeaºi
ulicioarã...�, �Dorinþa�, �Floare albastrã�,
�Lasã-þi lumea�, iar poezia �Din valurile vre-
mii� este complet reprodusã ca fiind �de o
sensibilitate de distanþã ºi regret�. �Dezamã-
girea a dat limbii româneºti o capodoperã de
amãrãciune glaciarã, precizeazã Arghezi, care
se cheamã «Luceafãrul»�.

La împlinirea a o sutã zece ani de la naº-
terea �celui mai tânãr dintre poeþi�, M. Emi-
nescu, Arghezi scrie o tabletã cu titlul �Emi-
nescu�, publicatã în �Luceafãrul�, nr. 2 (37),
1960, apoi, republicatã în �Scrieri�, volumul
33: �Te întrebi de-i adevãrat cã s-a nãscut ºi
el, ori de nu s-ar fi ivit, aproape mitologic, pe
o furtunã de tunete ºi trãznete lungi, de ta-
lazele mãrii, îndrãgostite de Joe, tatãl lui de
drept�. Aceasta se încheie astfel: �În litera-
tura româneascã, Geniul e împãrãþia lui Emi-
nescu, fiul biografic al unui fost minuscul,
obscur târgoveþ din Ipoteºti�.

În concluzie, se poate spune cã aºa cum
Vasile Alecsandri a fost un precursor, în
teatrul românesc, al lui I.L.Caragiale, acelaºi
rol l-a avut Eminescu pentru Arghezi, în liricã.

Atât Eminescu cât ºi Arghezi au impus o
nouã esteticã în poezia româneascã, primul,
premergãtor al poeziei moderne, iar cel de-al
doilea, prin extinderea registrului poetic,
adãugând noi teme ºi modalitãþi lirice ºi prin
orientarea poeziei, ca �literaturã concen-
tratã�, spre alte zone ale realului, cu referire
la aºa-zisã �esteticã a urâtului�, fapt ce a
dus la revoluþionarea limbajului poetic, adicã
�Arta de-a spurca frumos�.

Constantin E. UNGUREANU
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Tudor Arghezi despre Eminescu
Motto :
Pãºiþi încet cu grijã tãcutã, feþii mei,
Sã nu-i cãlcaþi nici umbra, nici florile de tei,
Cel mai chemat sã-aline, din toþi, ºi cel mai teafãr
ªi-a muiat condeiul de-a dreptul în luceafãr.

12 mai 1964
Tudor Arghezi, Inscripþie pe amfora Lui

Ce-i vinovat Eminescu cã puterea lui de scriitor
întrece pe a tuturora?

Tudor Arghezi, Tablete de cronicar
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optimiºti. Totuºi revista va con-
tinua sã aparã cu periodicitatea
cunoscutã, în obiºnuita ei hainã
tipograficã, cu semnãturi, dorim,
tot mai remarcabile ºi mai sub-
stanþiale în text, cu noi ºi noi ti-
neri talentaþi, cu tot ce argumen-
teazã cã suntem o publicaþie vie
într-o literaturã vie.

N.N.N.: Sã trecem într-o altã
reflexie a luminii� Cum interpre-
taþi d-voastrã pluralitãþile lumilor?

Ca scriitori, avem acces la in-
finitatea spaþiului ºi a timpului?

C.M.S.: Infinitatea spaþiului
ºi a timpului este ºi rãmâne o sãra-
cã dimensiune fizico-matematicã,
care metafizic nu ne spune nimic.
Un concept golit de Dumnezeu,
Eternitatea, veºnicia sa, este în-
cãrcatã ontologic, în ea îºi aflã
locuirea Sacrul. Ne cuprinde ºi ne
livreazã fãrã rest unei continui-
tãþi sub semnul sfinþeniei. Eterni-
tatea îmbogãþeºte existenþa, nu
înspãimântã. ªtim cã suntem odatã
cu ea, cã ne-a preluat din illo tem-
pore ºi ne pregãteºte zi de zi pen-
tru locuirea în veºnicia Dum-
nezeirii, în preajma mântuirii.
Cât priveºte pluralitatea lumilor,
una greu de contestat, o vãd lu-
crând ºi manifestându-se dupã
principiile logicii dinamice a con-
tradictoriului, logica lupascianã
a terþului tainic inclus, în care,
spre deosebire de logica aristo-
telicã, a terþului exclus, se afirmã
simultaneitatea lui Da ºi Nu, ca
în fizica cuanticã, unde lumina
este, în acelaºi timp, ºi umbrã ºi
corpuscul.

Logica lupascianã vorbeºte
de nivele de Realitate, la un nivel
este reginã logica bivalentã a lui
Da sau Nu, la alt nivel a lui Da ºi
Nu, care nu se rupe cu totul de
primul nivel de Realitate, dar se
manifestã deplin la un alt nivel
de Realitate etc.

Nu-i Poezia regina lumilor!
N.N.N.: Preluând reprezentã-

rile socratice, stoicii susþineau cã
�focul gânditor, prin transformã-
rile lui, dã naºtere tuturor forme-
lor de fiinþare�. ªi, tot prin stoici,
�Raþiunea universalã este iden-
ticã Legii universale, Destinului,
Providenþei, Voinþei lui Dumnezeu�.

Este vorba aici doar de sem-
nificaþii simbolice? Se conturea-
zã mirajul sacrului dintr-un �fond
arhaic de credinþe ºi practici, care
valorizau inefabilul ºi extazul�?
Fantezia acapareazã vizualul, dar
ºi auditivul, prin culori ireale?
Deci, este fantezia formatoare?

C.M.S.: Despre gânduri, Hei-
degger, iubitor al presocraticilor,
ne atenþiona: nu noi ajungem la
gânduri: �ele� vin la noi, preci-
zând ºi cele trei pericole ce ame-
ninþã gândirea: �Pericolul cel bun,
ºi de aceea mântuitor, este veci-
nãtatea poetului-rapsod.

Pericolul cel rãu, ºi de aceea
cel mai aprig, este gândirea în-
sãºi. Ea trebuie sã gândeascã îm-
potriva ei însãºi, ceea ce doar ra-
reori îi stã în putinþã.

Pericolul de-a dreptul nociv,
ºi de aceea aducãtor de rãtãcire,
este filozofarea�; recunoscând
totodatã: caracterul poetic al
gândirii este încã ascuns. ªi, aº
continua, aºa va rãmâne, balan-
sând veºnic între divin ºi nedi-
vin, între teluric ºi ceresc. Ne miº-
cãm între templu, ca locuire a ze-
ului, ºi casa inimii, ca oglindire a
templului, dãtãtoare de rost.

Templul, cum citim în Origi-
nea operei în artã a filosofului de
la Freiburg, închide în sine figura
zeului, ºi în aceastã ascundere el
o face sã emane, prin sala des-
chisã a coloanelor, în spaþiul
sacru. Datoritã templului, zeul
este prezent (anwest) în templu.
Aceastã prezenþã a zeului este,
în sine însãºi, desfãºurarea ºi
delimitarea spaþiului ca fiind unul
sacru. Templul ºi spaþiul sãu nu
se pierd însã în nedeterminat.
Templul ca operã rostuieºte (fügt)
ºi adunã în jurul sãu unitatea ace-
lor traiectorii ºi raporturi în care
naºterea ºi moartea, restriºtea ºi
belºugul, biruinþa ºi înfrângerea,
supravieþuirea ºi dispariþie do-
bândesc configuraþia ºi desfã-
ºurarea unui destin de fiinþã
umanã� În înãlþarea sa, templul
conferã lucrurilor chipul care le
este propriu ºi oamenilor o pers-
pectivã asupra lor înºiºi�.

Formatoare este tradiþia, este
Poezia ca esenþã a artei. Cum
citim în Estetica lui Hegel: ��
obiectul care corespunde poeziei
este împãrãþia nemãrginitã a spi-
ritului. [�] Sub acest aspect, sar-
cina principalã a poeziei este
aceea de a ne face sã simþim pu-
terile vieþii spirituale ºi, în ge-
neral, valurile suitoare ºi coborâ-
toare ale pasiunilor ºi sentimen-
telor omeneºti ori ceea ce trece
liniºtit prin faþa contemplaþiei,
împãrãþia atotcuprinzãtoare a re-
prezentãrilor, faptelor, acþiunilor,
destinelor omeneºti, agitaþia
acestei lumi ºi guvernarea divinã
a lumii. Astfel a fost poezia ºi mai
este încã învãþãtoarea universalã

ºi pretutindeni prezentã a genului
uman�.

N.N.N.: Se spune cã �la
limita dintre sufletul animal ºi cel
uman se aflã memoria ºi faculta-
tea estimativã, aceea prin care re-
prezentãrile sunt triate. Aceste
potenþe se aflã în serviciul inte-
lectului practic, el însuºi în slujba
intelectului contemplativ�. Dar,
�problematica intelectului pro-
vine de la Aristotel ºi Alexandru
din Aphrodisia. Intelectul agent
aristotelic putea fi identificat cu
Dumnezeu� (J. R.).

Care ar fi înþelesul exoteric?
Dar cel ezoteric? Se resimte în
aceastã �tezã� influenþa gândirii
greceºti?

C.M.S.: Sigur cã memoria ºi
amintirea însoþitoare ne diferen-
þiazã de lumea celor care nu cu-
vântã. Cum ºi precizeazã Heideg-
ger, gândirea se sprijinã pe so-
sirea a ceea ce fiinþeazã în chip
esenþial venind despre trecut ºi
este aducere aminte ce vine în
întâmpinare.

Pentru greci extazul era con-
diþia de contopire absolutã dintre
uman ºi divin, o experienþã des-
pre care cel care a încercat-o mai
totdeauna i-a fost imposibil sã o
comunice, sã facã lãmurite cele
de care a devenit conºtient.

Aici am putea afla calea prin
care cei iniþiaþi, cunoscãtorii doc-
trinei exoterice, capabili a atinge
extazul, au refuzat sã-i facã pu-
blicã ºtiinþa. Sensul ezoteric afir-
mã deschiderea, posibilitatea cu-
noaºterii, bãnuirea ºi de cãtre
profan a Divinitãþii.

N.N.N.: Cum definiþi cunoaº-
terea abstractã?

C.M.S.: Platon, în dialogul
Theaitetos (Despre cunoaºtere),
considera cunoaºterea ca fiind
opinia adevãratã însoþitã de lo-
gos. Etimologic, trimite la �actul
de învãþare�, o cale prin care
omul ia act de datele experienþei
ºi încearcã sã le înþeleagã ºi nu
mai puþin sã le explice.

Dupã Kant întreaga noastrã
cunoaºtere începe cu experienþa.
Experienþa fiind �materia primã�
a cunoaºterii. Pentru a deveni
obiect al unei cunoºtinþe, nece-
sitã organizare, fapt posibil doar
cu sprijinul structurilor a priori
ale raþiunii, ce fac posibilã cu-
noaºterea. Kant concepe cu-
noaºterea drept o construcþie
elaboratã de inteligenþã, având
ca temei materia sensibilã: �Pânã
acum se admitea cã toatã cunoaº-
terea noastrã trebuie sã se orien-

teze dupã obiecte; dar, în aceastã
ipotezã, toate încercãrile de a sta-
bili ceva despre ele a priori cu
ajutorul conceptelor, prin inter-
mediul cãrora cunoaºterea noas-
trã ar fi lãrgitã, au fost zadarnice.
Sã încercãm deci o datã, dacã n-
am reuºi mai bine în problemele
metafizice, presupunând cã lu-
crurile trebuie sã se orienteze
dupã cunoaºterea noastrã, ceea
ce concordã ºi mai bine cu posi-
bilitatea doritã a unei cunoaºteri
a lor a priori, menitã sã stabileas-
cã ceva asupra lucrurilor înainte
de a ne fi date. Aici se petrece
acelaºi lucru ca ºi cu prima idee
a lui Copernic, care, vãzând cã
explicarea miºcãrilor cereºti nu
dãdea rezultate dacã admitea cã
toatã armata stelelor se învârte
în jurul spectatorului, încearcã sã
vadã dacã n-ar reuºi mai bine lã-
sând spectatorul sã se învârtã,
iar stelele dimpotrivã sã stea pe
loc� (Critica raþiunii pure).

Cunoaºterea abstractã ar
putea fi o construcþie elaboratã
de inteligenþã, fãrã a apela la ma-
teria sensibilã, independentã de
experienþã, una a priori.

N.N.N.: Aspiraþi la fericirea
transcendentalã?

C.M.S.: Pentru Kant, trans-
cendentalul definea ceea ce poa-
te deveni cognoscibil cu condiþia
întemeierii a priori. A priori este
acel raþionament care merge de
la principiu la cunoºtinþã. În te-
oria cunoaºterii trimite la cu-
noºtinþã absolut independentã
de experienþã.

Nu sunt fericit a priori.
N.N.N.: Prin filosofia lui Avi-

cena se instaureazã o metafizicã
orientalã. El susþine cã �Universul
existentului se împarte în douã
regiuni antagonice: occidentul,
simbolizând lumea tenebroasã ºi
materialã, ºi orientul, simbolizând
patria spiritualã a sufletului�.
Sunt acestea numai delimitãri
strict teoretice?

C.M.S.: În Cartea tãmãduirii
Avicenna propune o versiune
neoplatonicã a aristotelicului
filtratã prin gândirea arabã de la
sfârºitul primului mileniu.

Cât priveºte posibilitatea ca
aserþiunea citatã sã se rezume sau
nu la delimitãri strict teoretice,
mi-ar fi greu sã mã pronunþ. O
consider mai mult o metaforã de-
cât un adevãr ontologic.

N.N.N.: Vã mulþumesc.

Interviu realizat
de N.N. Negulescu.

continuare din pag. 1
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Anul 2010, an important
pentru reamintirea existenþei
unei figuri marcante a picturii
româneºti - N.N.Tonitza - ºi în
care se omagiazã 124 de ani de la
naºtere ºi 70 de ani de când acesta
a plecat dintre noi. O scurtã tre-
cere pe acest pãmânt, de numai
54 de ani, în urma cãreia au rãmas
sute de lucrãri,  articole ºi câteva
cãrþi, prin care artistul se desco-
perã lumii.

Existenþa sa a pendulat între
douã capitale: Bucureºti - capitala
þãrii ºi Iaºi -  capitala Moldovei.
Chiar dacã s-a nãscut la Bârlad
ºi-a definitivat studiile la Iaºi, oraº
în care se va întoarce peste ani
buni, pentru a împãrtãºi din cu-
noaºterea sa studenþilor de la
ªcoala Naþionalã de Arte Fru-
moase. Nu numai pentru experi-
enþa în domeniu, dar ºi pentru
statutul sãu a fost ales în funcþia
de rector. Existenþa sa poate con-
stitui un exemplu pentru tânãra
generaþie. A avut principii solide,
a dorit sã cunoascã cât mai mult
ºi de aceea a ales sã cãlãtoreascã
ºi sã înveþe de la marii maeºtrii

descoperiþi în muzee. În perma-
nenþã s-a modelat pe sine atât în
picturã, prin rafinarea culorii, cât
ºi prin simplificarea desenului, în
graficã.

A cãutat în preajma sa pre-
texte pentru a dezvolta o temati-
cã variatã de la compoziþii figu-
rative, portret, naturã staticã,
nud pânã la peisajul citadin.

În pictura sa descoperim ana-
lize profunde asupra existenþei
umane. Perioada de prizoneriat1

l-a marcat ºi de aceea lucrãrile sale
tratate în mod virtuoz, au o anu-
mitã încãrcãturã. El reconstituie
prin intermediul culorii atmosfera
perioadei respective în compozi-
þiile sale figurative (�Dezertorii�).

Prin alãturarea obiectelor din
mediul sãu, ce impresioneazã prin
simplitatea lor ºi care compun na-
turile statice, ne þine parcã o micã
lecþie de a descoperi frumosul ºi
în lucruri mai puþin valoroase ma-

terial, dar pe care le putem înno-
bila, evidenþiindu-le. Cromatica
acestor naturi statice impresio-
neazã.

În interioarele sale nu des-
coperim doar  redarea unor spaþii
locuibile, ci frânturi din viaþa sa
transpuse cu naturaleþe (�Inte-
rior II�, �La patul bolnavului�,
�Joc de copii�, �Femeie în inte-
rior�). Pictor subtil, prin interme-
diul culorii, tablourile sale ne vor-
besc parcã despre emoþia în faþa
etapelor existenþiale. Prin figurile
umane ce populeazã aceste inte-
rioarele urbane ne oferã posibili-
tatea de a face un popas în lumea
sa, de a intra într-o bulã de timp.

Investigând mediul oferit de
peisajul dobrogean de care era
fascinat, a redat reliefurile zonei
printr-o paletã caldã ºi expresivã
(�Mangalia-studiu�, �În Manga-
lia - studiu�, �Peisaj marin - Man-
galia�, �Geamia din Balcic�, �Zi

Nicolae Tonitza
1886-1940

Am ales trei lucrãri ce m-au impresionat
în mod deosebit ºi care fac parte din opera
lui N.N. Tonitza - perioada anilor 1927 - 1933,
1934 - ºi pe care le-am considerat pline de în-
cãrcãturi simbolice. Aceste lucrãri au aceeaºi
tematicã: poarta. Pictate într-o perioadã de
numai câþiva ani, lucrãrile pot fi vãzute ºi ca
interoga-þii ale artistului asupra existenþei.

În lucrarea �Poartã - Mangalia�  se poate
vedea o deschidere amplã sub care a pictat
o figurã umanã ghemuitã. Este un pasaj, o
trecere, din ºi spre o curte interioarã, prin
care se poate observa un zid cu o fereastrã
închisã. Dacã am trasa mental o linie, unind
partea superioarã a porþii ºi umbra pe care
aceasta o lasã, am forma un cerc, în interiorul
cãruia ar mai fi un alt cerc. O compoziþie ex-
trem de interesantã cu un mesaj profund
asupra vieþii. Lucrarea mai poate fi inter-

tristã din Balcic�, �Case în Do-
brogea�).

Dar cea mai impresionantã
temã abordatã este portretul - în
special portretul copiilor. Nu ºtim
ce l-a determinat sã redea cu aºa
mãiestrie naturaleþea ºi candoa-
rea acestora. Portretele sale sunt
introspecþii în lumea copilãriei, iar
ochii copiiilor - interogaþii asupra
destinului ce va sã vie (�Ticu-
leanca�, �Portret de copil�, �Fata
pãdurarului�, �Cap de copil cu
bonetã albã�, �Fraþii�, �Floare
între flori�, �Katiuºa lipovean-
ca�, �Irina�, �Copil cu feregea�,
�Portret de fetiþã�, �Cap de copil
(Catrina)�, �Cap de fetiþã�). În
aceste lucrãri descoperim o pa-
letã cu nuanþe rafinate, echili-
brate, vibrante ce oferã o mai ma-
re expresivitate.

1 �Mobilizat la rândul lui, ºi
trimis pe front în prima linie, Tonitza
cade prizonier în lupta de la Turtu-
caia ºi este internat în lagãrul de la
Kîrdjali...�, Brezianu, B., N.N. To-
nitza, Editura Meridiane, Bucureºti,
1986, p.10.

pretatã ºi ca un pasaj prin viaþã, ca o trecere
dintr-un spaþiu în altul.

�Poartã din Mangalia� este ce-a de-a do-
ua lucrare selectatã. Aici artistul a ales o poar-
tã ce are o micã deschidere. În prim-plan a
pictat interiorul unei curþi unde se vãd câte-
va obiecte. Prin deschidere se observã o
fantã albã. Practic, putem înþelege dorinþa
artistului de a se retrage în spaþiul sãu, în-
conjurat de obiecte personale, dar care lasã
deschisã poarta comnicãrii, chiar dacã des-
chiderea este foarte micã.

În cea de-a treia lucrare - �Poarta lui Os-
man� artistul a pictat o poartã modestã, din
lemn, dar care este complet închisã. Prin gar-
dul rar se observã vegetaþia cuþii respecti-
ve. Aceastã lucrare poate fi interpretatã ca
o izolare, o retragere în propria creaþie, foarte
bogatã, dacã am compara-o cu vegetaþia,

închizând însã orice dialog cu exteriorul.
Artistul N.N. Tonitza a fost un artist com-

plex a cãrui operã trebuie cercetatã cu atenþie.
Aºa cum el a cercetat marii maeºtrii, desco-
perindu-i în muzeele lumii, ºi tânãra generaþie,
ce doreºte sã pãºeascã pe acest drum spinos
al artei, se poate apleca cu mare interes asu-
pra creaþiei sale, înþe-legând-o.

Pictura româneascã din secolele XVIII,
XIX ºi XX  este foarte bogatã în nume mari
de artiºti, ce pot sta pe simezele marilor ga-
lerii ºi muzee ale lumii. Ea ne oferã ºansa sã
ne descoperim spiritul ºi de aceea sunt nece-
sare cât mai dese introspecþii.

Cristina OPREA, artist plastic
Bibliografie:
- Brezianu, B. Tonitza, Ed. Meridiane, Buc., 1986.
- Prut, C., Dicþionar de artã modernã, Editura
Albatros, Bucureºti, 1982.
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