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Brâncuşi în literatură
COLOCVIILE „BRÂNCUŞI”, TG. JIU, 21-22 FEBRUARIE 2015
Petre CICHIRDAN

D

ouă zile, sâmbătă şi duminică,
21-22 februarie în Sala Maură de
la Consiliul Judeţean din Târgu Jiu, invitaţi din toată ţara au participat la „Colocviile Brâncuşi”- „Brâncuşi în literatură”,
cele două zile, încheind un şir de manifestări ce au durat întreaga săptămână din
luna februarie (Brâncuşi s-a născut pe 19
februarie 1876), iată, la 131 de ani de la ivirea în lume, la
Hobiţa-Tg Jiu, a marelui sculptor român. În materialul nostru, comunicat în plen, l-am numit pe Brâncuşi, cel mai mare
sculptor al Secolului XX; şi, ne-am permis să adăugăm, încă
din titlu (nimeni nu ne-a felicitat!), „Constantin Brâncuşi şi
Constantin Lucaci cei mai mari sculptori ai secolului
XX!”...Aşa ne-am gândit noi, că este firesc să-l sărbătorim
pe cel mai mare sculptor român, al lumii, din secolul XX,
alături de un urmaş al său, care în urmă cu un an, ne-a părăsit
şi ne-a lăsat în urmă o moştenire colosală prezentă şi nebăgată în seamă în Bucureşti, şi excepţional păstrată în lume,
în Italia, de minţile luminate care l-au cunoscut şi consacrat,
şi l-au pus alături de marele Brâncuşi... În 1970, când hulit
fiind de către ariştii şi criticii în devenire, români şi profesori
în Institut, cel mai recunoscut, Nicolae Grigorescu, i-am
spus că din punctul de vedere personal-al meu stă alături de
Brâncuşi! şi, pentru îndrăzneală, Lucaci m-a dat afară (pentru o zi, din atelier)! La Tg Jiu, doi mahări de carton mi-au
spus că am făcut cea mai mare greşeală, publicând materialul
respectiv (Cultura vâlceană, nr.106, ianuarie, 2015 şi apărut
în februarie ca să fie prezentat la Colocvii). Desigur, noi
l-am prezentat şi în plen, direct, şi mai apoi l-am trimis şi la
Ministerul Culturii şi la Ambasadele marilor state care l-au
promovat pe Lucaci în perioada când românii l-au hulit...O
să facem şi cu acest număr la fel, considerând că este o mare
asemănare între moştenirea Brâncuşi de la Paris, şi moştenirea Lucaci de la Bucureşti, din propriul atelier, din
Pangrati, închiriat de la UAP!
După o primire excepţională făcută
de gazdele de la Tg Jiu, care spre onoarea lor nu fac diferenţă între specialişti
şi artişti, nu ţin la o anume apartenenţă
de breaslă (că breslele nu mai există de
mult în ţara noastră, românilor fiindu-le
ruşine de muncă şi aşteptând pomenile
de tip comunist-totalitar), aşa cum este
normal să fie, a doua zi, 21 februarie, a
avut loc colocviul (care a durat două
zile), şi, după amiază invitaţii au asistat
la un recital Mircea Suchici-violoncelun violoncelist de mare valoare care nea oferit o compoziţie proprie închinată
lui Brâncuşi!...minunat!...dar şi la un film anormal! mă rog
noi am stat până la sfârşit că nu ne displace forma împlinită,
prim planul, sexul opus...La masa prezidiului au luat parte
Alin Vasile Văcaru-prefect, Iulia Vână-viceprimar, Doru
Strâmbulescu-director al Centrului Brâncuşi, Alina

Andiţoiu-consilier al Centrului (ulterior a venit şi Nicolae
Mischie), Pavel Şuşară-moderator şi, ţineţi-vă bine, lista cu
participanţii, împreună cu lucrările lor, care au fost aşezaţi
la masa ovală, în sensul acelor de ceasornic (CLW, sic!), începând de la P. Şuşară (din start, care ne-a înfierbântat pe
toţi, spunând „Brâncuşi a surprins
viaţa sub toate aspectele, eliminând
carcasa, învelişul...”): Sorana
Georgescu-Gorjan: „Constantin
Brâncuşi în viziunea lui Ilarie
Voronca”; Grigore Smeu: „Genialitatea lui Brâncuşi şi identitarul românesc”; Constantin Zărnescu
(care i-a răspuns lui Şuşară: - Poeţii
au intuit asta, viaţa-esenţa şi nu învelişul!...ceea ce rămâne, perenul,
cum vedem la Michelangelo, faţa,
exteriorul! iar eu am tăcut şi am
gândit: - Cu alte cuvinte Brâncuşi
este un filosof şi un creator de
formă, un simbolist!): „Brâncuşi şi
scriitorii români de astăzi”; Aureliu
Goci: „Posteritatea brâncuşiană şi
devenirile arhetipurilor”; Genoveva
Pogorilovschi: „Brâncuşi-cioplitor
şi izvor de metafore”; Magda Buce
Răduţ: „Marin Sorescu pe drumuri
brâncuşiene la Craiova”; Paul Rezeanu:
„Brâncuşi şi Eugen Jebeleanu” (O singură
dată a fost Jebeleanu la Brâncuşi şi i-a fost
ruşine să meargă a doua oară, în acea „Magazie”-atelierul său, ne spune P. Rezeanu;
la care P. Şuşară completează: acea „Magazie” a fost protejată de A. Malraux pentru că, considera el, acolo a fost centrul
lumii noi, al civilizaţiei secolului XX!);
Ion Mocioi: „Opera lui Brâncuşi-Rugăciune” (pulsează I. Mocioi şi se referă la
implicarea lui Brâncuşi în biserica creştină; la care P. Şuşară
spune că Brâncuşi este un sculptor de sorginte bizantină şi, mai dă exemplul lui Blaga care spunea
despre Brâncuşi că este un bizantin înfipt în occident! ..la care adaugă şi N. Mischie, că, după

moartea tatălui, mama lui Brâncuşi a pus la dispoziţia Bisericii Madona Dudu întreaga ei avere pentru ca Brâncuşi să
poată urma şcoala!...la care vroiam şi eu să exclam, dar nu
am făcut-o: ce formidabilă „Legendă Personală” a omului
ludic, sapiens, faber şi religios (după modelul lui Alexandru
Trifu), ce ascendent personal! când văd
„Cuminţenia Pământului” parcă îl văd pe
marele sculptor); Florea Firan: „Exegeţi
ai operei brâncuşiene”; Jean Băileşteanu:
„Fântâna lui Brâncuşi” (ce gest frumos,
să-i faci asemenea monument lui Spiru
Haret, care a iubit atât de mult „capetele
de copii” de ţărani realizate de sculptorul
român, ucenic la Craiova); Nicolae Jinga:
„Evocare Constantin Brâncuşi”; Tudor
Nedelcea şi Gabriela Rusu-Păsărin, primul, cu „I.D.Sârbu despre şlefuirea Coloanei Infinitului” şi doamna, cu
„Reprezentări ale mentalităţii populare în
opera lui C Brâncuşi. O viziune despre
lume.” (doamna Păsărin, trebuind a prezenta şi lucrarea lui T. Nedelcea, care răcise şi nu a putut prezenta personal
lucrarea, dar a fost prezent, ce frumos!);
Monica Condan: „Constantin Brâncuşi în
scrierile diplomatului Victor Florescu”;
Viorica Gligor: „Constantin Brâncuşi şi
sentimentul infinirii româneşti”; Cornel
Mihalache: „Brâncuşi scenarist de film”;
Vlad Ciobanul: „Brâncuşi în căutarea cuvântului”; Ioan N. Roşca: „Motivul Sărutul la
Brâncuşi, Rodin şi Gustav Klimt (eu n-am
mai apucat să prezint volumul „Odiseea Sărutului” în care, chiar aşa, Sărutul „trece” de
la Rodin, la Brâncuşi şi Gustave Klimt...deşi
eram programat, şi m-a costat şi bani să-l tipăresc chiar pentru acest eveniment); Lucian
Gruia: „Blaga-Brâncuşi, similitudini tematice; Lansare de carte-Cununa de flăcări (versuri), Victoria
Milescu”; Nicolae Dragoş: „De la metafora în marmură la
metafora în cuvinte” (însuşi titlul, Prometeu, este o metaforă,
sculptura cu cea mai înaltă metaforă ne spune N. Dragoş, şi,
mai târziu adaugă o epigramă scrisă ad hoc: „CONSTATARE: De ar fi trăit Brâncuşi/ Ascultându-ne, el nu-şi/ Va
fi refuzat impulsul/ În coloanele, adânci,/ Să ne urce cât mai
sus/ Şi de sus să ne dea brânci!”); Zenovie Cârlugea:
„Mircea Eliade-Coloana Nesfârşită şi reveriile transcendenţei”, „Metafizică brâncuşiană în poezia lui Aurel Chirescu”
şi „Lythiada”; Mihai Sporiş: „Eroismul...artistului” (cuvânt
publicat mai jos, în rezumat şi in direct, tot, pe Arhiva Video
a www.culturaarsmundi.ro); Petre Cichirdan: „Constantin
Brâncuşi şi Constantin Lucaci-cei mai mari sculptori ai secolului XX”. Lansare de cărţi: Spiritul 21 şi Aforismele lui
Brâncuşi şi Odiseea Sărutului” (cuvânt publicat în continuare şi pe culturaarsmundi.ro); Ştefan Stăiculescu:
„Brâncuşi-întâmplări anecdotice” (cuvânt publicat în continuare şi pe www.culturaarsmundi.ro); Pavel Floresco: „Heptagono El Gahel”; Virgil Cerceleanu: „Mărturii ale
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contemporanilor despre ridicarea Coloanei”; Dumitru
Mălăescu: „Enigma şi paradigma creaţiei brâncuşiene”;
Toma Velici: „I.D.Sârbu şi Coloana fără sfârşit”; Alecu
Marciuc: „Brâncuşi şi Radio România Internaţional” (ehe,
ehe..câte nu a făcut Radio România Internaţional, Cultural
şi Actualităţi pentru continua actualizare a lui Brâncuşi în
lume...).
Să urmărim un fragment din cuvântul unuia dintre
prietenii noştri care şi-au publicat comunicarea, dar au
vrut să comunice în plen impresia asupra întâlnirii însăşi.
Mihai SPORIŞ: ...Am privilegiul să fiu la urmă şi, cineva parcă le potriveşte, sunt multe lucruri pe care dvs leaţi spus, în consecinţă eu o să trec peste ele. Acestea se
găsesc în lucrările pe care le-am predat şi probabil se vor
regăsi în publicaţiile dedicate lui Brâncuşi.
... Te apropii de un om, de un lucru, din curiozitate; apoi
te minunezi, şi mai apoi urmează îndrăgostirea. Şi-atunci
vrei să-i scrii persoanei iubite! prietenului, colaboratorului
apropiat şi le trimiţi gândurile tale frumoase, ode, poemechiar! După aceea vrei să-i întâlneşti, chiar, să le transmiţi
propria ta înfiorare. Vrei să împarţi cu cineva apropiat ceea
ce ai avut privilegiul să cunoşti doar tu! Îi cauţi, te duci pe
urmele lor. Se naşte ideea să te mărturiseşti într-un reportaj.
Aşa apare ideea să te documentezi: unde-ai fost, când, cu
cine, despre ce... Şi când te-ntorci acasă te-ntreabă prietenii:
ce-ai văzut acolo, unde ai fost? - Am fost pe urmele lui
Brâncuşi. - A...am auzit de Brâncuşi! dar, i-a spune, ce-a vrut
el să spună despre „cutare”?... Iată, trebuie să cercetezi ca
să-i spui ce trebuie spus... Şi uite aşa suntem în faza de a
constata că numai aşa putem să realizăm ce ne-am propus,
să-l aducem în prezent pe Constantin Brâncuşi.
Constat aici că în faza asta de cercetare, foarte mulţi înaintea mea au spus foarte multe lucrurii interesante, de o
mare, mare diversitate. Iată de ce trebuie să mulţumim Centrului Brâncuşi că ne invită anual la aceste simpozioane, oameni de la Cluj, de la Timişoara, din toată ţara, Craiova, dacă
nu mă înşel, iată, oraşe concurente pentru Capitală Culturală
Europeană! 2021...venim şi ne vedem aici şi ne cunoaştem,
şi în alt fel-prin articolele pe care le scriem în diversele reviste din spaţiul virtual, în alte publicaţii... Este un mare,
mare privilegiu! Înainte de a veni aici, în chiar ziua premergătoare, 19 februarie, organizam la Forumul Cultural al
Râmnicului o discuţie-dezbatere despre Constantin

Brâncuşi... Am vorbit mult
despre Brâncuşi, nu ştiam ce
o să fie aici, dar am alunecat
spre Lucian Blaga! Şi iarăşi
cineva potriveşte lucrurile...
Lucian Blaga pe 9 mai, anul
acesta, face 120 de ani de la
naştere. ...Şi am mai constatat
un lucru, că aici cifrele au povestea lor; Brâncuşi s-a născut pe 19 şi a murit pe 16. Blaga
s-a născut pe 9 şi a decedat pe 6...Există volumul„Poemele
luminii”, la Blaga, care putea să fie o sursă de inspiraţie pentru Ansamblul Calea Eroilor-este scris între 1922 şi
1924...Viziunea lui Blaga, cum spunea şi domnul Smeu,
putea să inspire crearea Ansamblului...

Alte câteva note pe marginea
Colocviilor

Brâncuşi a fugit de realismul figurativ, la maturitate, după
ce l-a stăpânit aproape de perfecţiune, ca şi Pablo Picasso,
pentru ca să aibe un rost în viitorul lumii, şi a apelat la gândire şi noua formă, simbolul, ca să rămână în clasic.
Brâncuşi nu dezbracă pe nimeni şi nimic, el sculptează
după un model iconic personal, transfigurat prin estetic şi nu
prin dezordine a formelor, deconstrucţie, după cum este
moda timpului modernist...Şi-a dat seama, foarte curând,
1907, că sec XX şi XXI nu mai suportă estetica lui
Michelangelo şi Rodin, şi pe care nu o mai doreşte nimeni.
Omul modern doreşte totemul pentru a-şi domoli curiozitatea, nu mai doreşte realitatea plastică a modelului, ci vrea
chiar modelul-naturalul. Din păcate, mai nou, modelul este
viu, expus peste tot, vălul misterului fiind dat jos, şi expus,
şi reexpus fără rost pe ecranul plat, dispărând chiar şi percepţia directă a naturalului. Este clar, nimic nu este mai direct şi mai frumos decât naturalul!

COMUNICARE PETRE CICHIRDAN, COLOCVIILE
BRÂNCUŞI (22 02 15, ora 12.00)
NOTA: A se citi şi articolul de pe prima pagină din
CULTURAvâlceană, ianuarie, 2015
1. C. Brâncuşi şi C. Lucaci cei mai mari sculptori ai secolului XX. Apel către autorităţile româneşti, pentru a nu se
repeta ceea ce de ani de zile numim „Moştenirea Brâncuşi”,
ratată în anii 50, când statul român a pierdut ocazia de a
aduce în România ce astăzi este mândria statului francez şi
care reprezintă zestrea lăsată de Brâncuşi la moarte. Riscăm
astăzi să se întâmple la fel cu „Moştenirea Lucaci” care
constă în lucrările de atelier rămase după decesul lui
Constantin Lucaci din 2013 şi, când, acum, moştenitoarea,
doamna Irina Lucaci trebuie să predea atelierul UAP-ului şi
să rezolve problema lucrărilor din atelier, moştenire
Constantin Lucaci. Referire la articolul din CULTURA
vâlceană, numărul pe ianuarie 2015, scris special pentru
aceste Colocvii în memoria lui C. Brâncuşi, maestrul spiritual al sculptorului C. Lucaci. Despre Lucaci, Giulio Carlo
Argan şi Monseniorul Pietro Amato spun că este continuatorul lui C. Brâncuşi-cel mai mare sculptor al secolului XX.
„Un admirator al operei lui Constantin Lucaci, monseniorul
Pietro Amato, un mare om de cultură, a spus că sculptorul
Constantin Lucaci, prin paşii reprezentaţi de lucrările sale,
încă din timpul vieţii s-a apropiat de dumnezeire. Ieri, Constantin Lucaci a făcut ultimul pas”... „A
murit sculptorul Constantin Lucaci” (Re-
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vista
ArgumentReşiţa,
Matei
Mircioane, mmircioane@argumentcs.ro, 20 iulie 2014 09.35).
Cineva trebuie să
salveze lucrările lui
Lucaci pe care
doamna Lucaci în
vârstă de 90 de ani
nu poate să le
păstreze (cantitate şi
volum), securizeze,
şi este hotărâtă să le
doneze cuiva care
poate să le gestioneze… Spunem noi, aşa cum Italia
găzduieşte în două galerii, una « Constantin Lucaci » la
Sanctuarul din Paoli şi lucrări în Galeria « Fucina degli Angeli » din Veneţia, şi România trebuie să creeze o Galerie «
Constantin Lucaci » cu lucrările donate! în Bucureşti!
2. Prezentare cărţi noi: « Spiritul 21 şi Aforismele lui
Brâncuşi », « Odiseea Sărutului » şi « Napoleon Bonaparte
şi Apocalipsa secolului XXI »; Ed Intol Press-2013 PDF şi
tipar, 2015, în care autorul dialoghează cu Brâncuşi pe baza

aforismelor sale şi în care
se realizeatză nişte corespondenţe între celebrele
lucrări şi simbolurile preistorice ale umanităţii Coloana Infinită, Sărutul,
Poarta Sărutului…
3. Prezentarea Arte
facte-lui « Prinţesa X de la
Ocnele Mari », în original,
lucrare estimată la o
vechime de 2500 de ani,
descoperită de Primăria
din Ocnele Mari şi aflată în
Muzeul creat de Consiliul
Local al aceluiaşi oraş. O
galerie extraordinară, unică în felul ei, mică, realizată şi
patronată de edilii Ocnelor Mari şi care va avea un memorial
Gheorghe Petre Govora şi are deja memorialul Costea Marinoiu. Acum se întemeiază întăresc două secţii cu obiectedovezi daco romane şi etno-folclorice…Se subânţelege, «
Prinţesa X de Ocnele Mari » este o aluzie la celebra lucrare
a lui Constantin Brâncuşi.
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BRÂNCUŞI ŞI SCRIITORII ROMÂNI DE ASTĂZI
Constantin ZĂRNESCU

P

entru a respecta principiile
acestei conferinţe este necesar
să definim profesia (misia) de scriitor.
Provenind din anticul scrib (scribere
– scrivere), ea a păstrat, prin veacuri
o aură sacră, aşa precum sculptorul a
avut ca imemorial predecesor cioplitorul în piatră. Practicant al culturii
scrise şi tipărite, îl vedem pe autor
(scriitor) în zorii modernităţii, exersându-se în toate genurile
literaturii: poezie şi epopee, roman, teatru; iar în secolul XX:
genurile reportajului, eseului, scenariului, colajului şi publicisticii.
Să facem foarte puţină istorie:
În nr. 9-10, din 2-15 mai 1908, a apărut în gazeta
„Luceafărul” din Sibiu, condusă de Octavian Goga, o cronică
plastică, intitulată „Expoziţia Tinerimii artistice”, semnată
de George Murnu, un tânăr intelectual (originar macedoromân), publicând poeme clasiciste şi în curând,
traducător din greaca veche, al epopeilor lui Homer: Iliada
şi Odiseea. El se referă la sculpturile, trimise de Brâncuşi,
din Paris la Bucureşti: „Supliciu” şi „Cap de copil”, în viziune încă rodiniană, însă reprezentând chipuri „rănite”,
„patetice”, brutalizate; iar George Murnu va conchide exclamativ: „O mai mare sfidare a pedantismului şi academismului, la noi, nu s-a mai pomenit…”. Poetul acela, G. Murnu,
va deveni, în vara lui 1909 şi unul din întemeietorii Societăţii
Scriitorilor Români, instituţie altoită pe aceea fondată, în
1834, de poetul Ion Eliade Rădulescu şi din care se va naşte
Academia Română. Murnu va fi urmat, în „Luceafărul”, şi
prin condeiele altor tineri publicişti, precum Octavian
Tăzlăuanu, Otilia Cosmuţă, Charles Morice, Octavian
Zimbru etc. Astfel, e de reţinut o idee cardinală: George
Murnu nu e numai cel dintâi scriitor (poet şi traducător), din
istoria literaturii române, care s-a exprimat despre „tânărul
sculptor Brâncuşi”, intuind detaşarea acestuia de sculptura
clasică, de „academism”, căutându-şi „drumul său”, ci şi,
mai târziu, un apropiat al său.
Nu putem vorbi despre C. Brâncuşi şi scriitorii de azi,
fără să jalonăm această mică istorie a „scrisului românesc”,
despre „artistul revoluţionar”, cum îl va numi viitorul poet
şi critic de origine gorjeană George Uscătescu. În 1910, un
scriitor „specializat” în pictura lui N. Grigorescu – popularul
Al. Vlahuţă – va scrie despre Cuminţenia Pământului
(expusă şi ea, la Tinerimea artistică). În 1914, Tudor Arghezi
însuşi, ghidat de conceptul lui Horaţius: „ut pictura poesis”,
exersându-se în cronică plastică, întreaga sa viaţă, va scrie
despre C. Brâncuşi: „dintr-un atelier multă vreme sărac,
Brâncuşi aruncă, pe fereastră, câte un bolovan care, ciudat,
începe de îndată să umble, ca o fiinţă vie!”
Putem vorbi, deja, despre echivalenţe şi translaţii ale
imaginii plastice, în cuvânt; şi după acest încă tânăr Arghezi,
care-l va descoperi şi impune, curând, pe „scriitorul” Urmuz,
vor veni, se vor alătura simboliştii şi dadaiştii români: Ion
Minulescu, Ion Vinea, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Lucian
Blaga, Beniamin Fundoianu, Marcel Iancu, Ion Barbu, Geo
Bogza ş.a. Să-i reţinem pe Vinea şi Blaga, care au avut
„revelaţia” Păsării măiestre, chiar la Bucureşti, adusă cu
prilejul Congresului Presei latine şi a Expoziţiei
internaţionale a „Contemporanului” (1924). Vinea, contemplând Măiastra: „Să înălţăm vrem, iar, Turnul lui Babel! /
Din năzuinţă, cuib cuvântului să boltim!...” Şi Blaga: „Prin
văzduhul boltitelor tale amiezi/ ghiceşti, în adâncuri, toate
misterele/ Înalţă-te, fără sfârşit/ Dar nu ne spune, niciodată,
ce vezi?!...”
Să recunoaştem că, forjând spiritul modernităţii, aceşti
doi mari creatori de poezie, „năzuind cuib cuvântului”, peste
„boltitele amiezi”, contemplând Pasărea de aur „a
văzduhului” au produs echivalenţe unice; şi „voind, iar
înălţându-se Turnul lui Babel, au pre-„vizualizat” „infinirea”

şi gloria Coloanei recunoştinţei!, de la
Tg. Jiu. (De amintit că Ion Vinea va scrie
şi un roman amplu, despre avangardişti,
numit Venin de Mai. Constantin Brâncuşi
apare ca personaj, cu numele Gorjanu!...
*
În 1928, romancierul şi dramaturgul
Camil Petrescu va publica, după Procesul
Brâcuşi vs USA, un eclatant eseu, intitulat, generic: „Sculptorul”, în care îl vede
pe reformatorul noii arte moderne, înaintând şi edificându-şi opera, între două
curente şi mişcări, ce vor deveni istorice;
în stânga: cubismul, rămas în urmă,
dadaismul şi suprarealismul, purismul,
abstracţionismul,
viziuni
socotite
„internaţionaliste”; şi încercând să lase,
de-o parte, „substanţa autohtonă”, iar în
dreapta:
„specificul
naţional”,
Tradiţionalismul, căruia, în polemici, i se
va reproşa, păgubitor, „închistarea” şi „încremenirea”. Constantin Brâncuşi, afirmă
Camil Petrescu, „aduce un nou aspect al
sufletului românesc, nesfârşit mai complex, decât o coajă vopsită, sau o mobilă
pirogravată!... Suflet românesc – cu zeci
de rădăcini şi cu nesfârşite posibilităţi!...”
Între 1930-1946 se adânceşte
înţelegerea „revoluţiei” lui Brâncuşi, iar
majoritatea celor care semnează articole, recenzii, cronici,
chiar studii, aparţin scriitorilor încă tineri, precum Ilarie
Voronca, Titel Comarnescu, Adrian Maniu, Lucian Boz, V.G.
Paleolog, Petre Pandrea, Barbu Brezianu, Ionel Jianu,
Georgescu-Gorjan ş.a. Ceea ce le reuşeşte acestor autori (mai
toţi debutând ca poeţi), rămâne translaţia imaginii, a
filosofiei (şi universalismului său) în cuvânt: transpunerea,
analogia ori identitatea, corespondenţele. Iar ceva mai târziu,
după război, descifrarea (decodificarea), comprehensiunea
critică (hermeneutica), înnoitoarele viziuni „de civilizaţie”,
translate universului cuvintelor. Graţie viziunii seriale, a
variantelor şi versiunilor, mereu „stilizate”, după un procedeu recunoscut ca aparţinând reprezentărilor folclorului
plastic românesc, noua sculptură a lui Brâncuşi – „provenind
din ceva ce este foarte vechi”, va fi socotită „o filozofie
abstractă”; iar artistul însuşi va introduce un concept simbolic şi genial, dificil de încadrat în „canoane” şi aproape
„intraductibil”: „l’inconcevable” (de neimaginat? de neînţeles? de neconceput?), care-l va propulsa peste milenarul… Mimesis. Brâncuşi se va referi la „seriile” Noilor
născuţi, Primilor paşi, Începutului lumii (capete de copii,
„supliciile” din „Luceafărul” de la Sibiu, care vor ajunge,
prin „variante”, purificări şi stilizări, „obiecte cosmice” şi,
afirmă sculptorul nostru, expunându-le, începând cu 1909,
la Salonul independenţilor, din Paris, „vor ajunge să fie imitate în toată lumea?”(Aforismul 24). Drept ce? În chip cert:
pentru că devin ilustrări ale avangard(elor) plastice. La plural: pentru că apăruseră, deja, atunci: futurismul, constructivismul, suprarealismul, un număr impresionant de isme!...,
care convergeau între ele.
*
Între 1946 şi 1965, receptarea operei lui Brâncuşi trece
printr-o perioadă de cecitate politică, şi prin urmare, secitate
, cu totul păgubitoare (a se vedea, spre ilustrare, volumul
scriitorului Pavel Ţugui, „Dosarul Brâncuşi”); însă cei care
îl admiră, îl elogiază pe marele nostru sculptor, creând
„corespondenţe în cuvânt”, adeziuni entuziaste sunt tot
poeţii: Ion Frunzetti, Barbu Brezianu (traducător, în cuvânt,
al epopeii Kalevala), Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu,
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Paul Anghel, N. Dragoş,
Petre Oprea, A. Păunescu, Ioan Alexandru ş.a. Unii dintre
ei, din pricina ideologiei prolectultului, îşi vor reprima

concepţiile şi harul, poetice, şi se vor refugia,
toată viaţa, în studii uscat-ştiinţifice, prefeţe,
cursuri şi consideraţii „docte”, de istorie a artei
şi educaţie (ideologică). Este un con de umbră,
cu totul pasager, al sculpturii brâncuşiene.
O extraordinară re-evaluare şi eflorescenţă a
posterităţii moştenirii lui Brâncuşi vine din Europa Occidentală, în memorialistica dramaturgului Eugene Ionesco (Portret anecdotique de
Brancusi), 1966; iar în 1967, vol. Temoignaj sur
Brancusi (de Petre Comarnescu, Constantin
Noica, Ionel Jianu), publicat, în ediţie de lux, la
„Arted” (Paris). Tot acum, apăruse, la NewYork, la „Clinton-Books”, romanul „Sfântul din
Montparnasse”, al scriitorului american, de
origine română, Peter Neagoe. Mircea Eliade
însuşi scrisese, în româneşte, opera dramatică
Columna. Întrebările şi, desigur, ipotezele scriitorului şi savantului, din această piesă jucată,
la Bucureşti, în Centenarul 1976 – Brâncuşi,
sunt fertile şi ispititoare: cum a putut acest om
(C. Brâncuşi) să readucă în conştiinţa umanităţii
un monument megalitic (Axis Mundi), dispărut
cu mii de ani în urmă din Europa? Cum s-a
transformat acel monument şi sensurile sale ascunse, tainice, într-o viziune artistică de
avangardă?... Cum ţâşneşte, din încremenirea
ei? Cum se „metamorfozează”, din piatră, în
lemn; şi din lemn, în mâna artistului, în bronz?
Cum îi „auzim” zborul, trepidaţiile, înălţarea spre cer? Cum
a devenit infinită, graţie subconştientului colectiv şi, apoi,
personal, al lui Brâncuşi? De ce Columna, în clipa
contemplării, le produce funcţionarilor, învăţătorilor,
şcolarilor şi târgoveţilor, din oraşul oltenesc, de munte,
„nelinişte”, „panică”, „stupoare”, „ruptură”, la nivelul
„obişnuit” al înţelegerii?... De ce, privind-o, contemplândo, suntem umpluţi şi copleşiţi de uimire, de o atmosferă
fantastică? De ceva cu totul insolit?
Între 1966 şi 1976, când se aniversează, în toată lumea,
Centenarul „Brâncuşi”, apare, şi în România, o generaţie de
intelectuali care-şi publică „poemele”, editează întâiele Albume Brâncuşi; astfel, avem Omagiu – 100 – Brâncuşi (al
revistei „Tribuna”), tipărit la Sibiu, coordonat de D.R.
Popescu şi subsemnatul; Carte de inimă pentru Brâncuşi,
de Nina Stănculescu, autoare şi a unui roman eseistic
Brâncuşi; şi prima cuprindere, în volum, a Aforismelor (textelor, cugetărilor despre artă şi viaţă ale lui Constantin
Brâncuşi, la Ed. „Scrisul Românesc”, 1980). Şi Masa Tăcerii
– Simpozion de metafore, de Ion Caraion.
De la scriitori, precum Dumitru Radu Popescu (cu
eseurile sale despre „Măiastra-Andilandi” şi „Patriarhul de
la Hobiţa”), la Eugen Simion, Adrian Marino, Edgar Papu,
Mircea Zaciu, până astăzi, „hermeneutica” sculpturii lui
Constantin Brâncuşi va spori, nesfârşit, nemaicunoscând
„conuri de umbră”!... Astăzi, scriitorul Florea Firan este promotorul, la Ed. „Scrisul Românesc”, al celor mai numeroase
cărţi şi albume despre Constantin Brâncuşi.
Generaţia mea, numită ’70, care s-a afirmat în
beletristică, mai întâi, în cadrul unor reviste (Echinox, Tribuna, Steaua, Ramuri, România literară) a fost numită, din
pricina timpurilor, profesionalizării, inclusiv în critica şi istoria de artă, ca „aparţinând celor mai tineri brâncuşiologi”
(Ionel Jianu). I-aş numi, aici, pe Romulus Rusan, N.
Diaconu, Ion Mocioi, Zenovie Cârlugea, Romulus Diaconescu. Tot Domnia sa (Ionel Jianu) a numit Aforismele lui
Brâncuşi, încă din 1981, când nu exista expresia „Codul lui
Davinci” – „un fascinant cod de legi ale artei şi vieţii”; iar
pe Brâncuşi – „un uriaş reformator – şi un înţelept venerat!”.
„De acum, fiecare generaţie culturală, din ţara noastră, va
trebui să dea o judecată de ansamblu asupra operei lui
Brâncuşi, împlinindu-se la nivel european”, a afirmat despre
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Aforisme (şi) filosoful român – membru al Uniunii Scriitorilor, Constantin Noica.
Aşadar, în ultimele decenii ale veacului tocmai trecut XX,
apar scriitorii brâncuşiologi, cei mai avizaţi, şi o disciplină,
numită „Brâncuşiologia”, iar din 1996, o instituţie: Centrul
Cultural Brâncuşi, în stare să facă cunoscută, asimilată
moştenirea brâncuşiană, în ţară. Poeţii care-şi publică, acum,
diverse producţii nu (mai) pot fi catalogaţi ca „întâmplători”,
„ocazionali”, „conjuncturali”; astfel apar un Adrian Popescu,
Dan Lupescu, Ioana Dinulescu, Mircea Vaida-Voievod etc.
După ce a publicat un întreg volum Dincolo de Brâncuşi,
scriitorul şi brâncuşiologul Horia Muntenuş face translaţia
expresivităţii sale poetice şi eseistice în imagine, creând două
variante ale unui film-documentar (şi reportaj), intitulat
Brâncuşi după Brâncuşi (închinat şi avatarurilor restaurării
Coloanei infinite), care a avut premiera la cel mai mare cinematograf din Cluj – „Republica”, actualul „Florin Piersic”,
în faţa a peste 1000 de oameni şi a însuşi ministrului culturii
de atunci (Kelemen Hunor). Muntenuş a vizualizat spaţiul
brâncuşian (Gorjul, platourile Munţilor Retezat şi Vulcanului, drept un spaţiu fascinant, „zalmoxian”, „tracic”. Dinspre
sudul carpatic, regăsim trei scriitori, care i-au închinat volume lui Brâncuşi: Ioan Şt. Lazăr, cu „Măiastra” (1996),
Petre Cichirdan, cu articole în Info Puls (2003), Mihai
Sporiş, cu „Semne şi sensuri ale sacrului în arta lui Constantin Brancuşi, (2012).
Un alt scriitor (nuvelist, eseist) brâncuşiolog este contemporanul nostru Robert Cristian Velescu, cu volumul Brâncuşi

iniţiatul (prefaţat de regretatul Barbu Brezianu), editat în
1999; decodificând viziuni oculte, în operele sculptorului,
„misterele” greceşti şi egiptene, filosofia indiană şi chiar
alchimia medievală. Nu-l vom omite, nici o clipă, pe un alt
specialist brâncuşian: poetul şi publicistul Lucian Gruia, a
cărui concepţie e aproape tehnico-ştiinţifică („inginerească”), vorbind despre sculptorul-arhitect, despre Templul
eliberării de la Indore, despre spaţiul „locuibil”, din edificiul
plănuit, la Chicago, în 1952, al Coloanei infinite, de 400
metri; despre „formele arhisculpturale”, care ar fi dus la „resacralizarea” locuirii şi contopirea sufletului cu „fiorul absolut”; şi astfel: „locuind într-o sculptură brâncuşiană,
oamenii ar putea deveni frumoşi, mai buni şi mai puri…”.
Din 2000 până azi, am reţinut un număr considerabil de
studii, eseuri, cărţi despre postmodernitatea moştenirii lui
Brâncuşi, semnate de alţi membri ai breslei scriitoriceşti:
Mircea Cărtărescu, Pavel Şuşară, Matei Stârcea-Crăciun,
Dan Mihăilescu, Ion Pop, Mircea Popa, C. Cubleşan, Vasile
Gogea. Iar, dintre prozatori, îl amintim pe craioveanul
Mircea Pospai, cu romanul său umoristic Căruţa (istoriei)
merge mai departe (Ed. „Scrisul Românesc”, 2012). Personajul central este un gorjean: Tănase Lolescu, bărbat aventuros şi pitoresc, supravieţuind tuturor timpurilor politice, un
„Don Quijote” al Comunismului, a cărui biografie se
interferă cu a Coloanei infinite, într-un chip absurd, insolit
şi „himeric”. Personal am introdus lumea lui Brâncuşi în romanul „Ţara lui Urmuz”.
În 2007, a apărut, la Ed. „Artemis”, Bucureşti, un volum

monumental şi cu totul de excepţie, numit: Brâncuşi – o biografie, de Al. Buican. Editorul îl prezintă pe autor, pe coperta finală, intelectualul complex: dramaturg, nuvelist,
povestitor, eseist. Deşi titlul cărţii este cu totul modest, am
afirmat, în cronica noastră literară, din „Steaua” (nr. 8, 2008),
că avem de-a face cu un „ambiţios roman istoric”; cu un
„original melanj”, între naraţiune şi eseu, între „povestea”
vieţii miraculoase a sculptorului şi „explicaţia” operei sale
cu totul inovatoare, pe plan mondial. Nimic „romanţat”, sau
monoton; dimpotrivă, viziunea autorului e stufoasă,
polemică, îndrăzneaţă. O realizare, în urma unei lungi
documentări, la New York, de aproape şapte ani, un „edificiu
de idei”, aparţinând atât scriitorului, cât şi împătimitului
„brâcuşiolog” Al. Buican.
După apariţia a şase ediţii ale Aforismelor şi textelor lui
Brâncuşi, viaţa şi creaţia revoluţionară a sculptorului român
de valoare universală Constantin Brâncuşi au pătruns, în
sfârşit, mai adânc, în conştiinţa publică românească (şi) chiar
în şcoli, în sfera cultă – adică în operele scriitorilor români
contemporani, în volumele şi exegezele istoricilor şi criticilor de artă. Am putea încheia cu o concluzie a unui regretat
membru al U.S.R., care l-a considerat pe Brâncuşi poet al
pietrei şi al cuvintelor, înţelept aforist – Ion Pogorilovshi:
„La Tg. Jiu, Calea vieţii (via sacra) leagă lumile şi dă un orizont fiinţării; vedem Ansamblul sculptural-arhitectural al
lui Brâncuşi, în final, pentru om, într-o preconizată lume –
ce ar putea deveni filosofică”.

BRANCUŞI - ÎNTÂMPLĂRI ANECDOTICE
Culese din cartea „Sub semnul anecdotei" de Valentin Borda
Ştefan STĂICULESCU

FESTINUL

C

onstantin Brancuşi
revenind
în
România, în anul 1924, la
11 ani de la plecarea sa,
cand deja începuse să fie
cunoscut, a fost invitat la o
masă între prieteni, printre
care scriitorul Cezar Petrescu, Ion Vinea, Al.
O. Teodorescu, zis Pastorel, precum şi pictorii Camil Ressu şi Nicolae Dărăscu. După
ce au mâncat şi au băut nişte vinuri aduse de
Păstorel, când discuţiile despre artă.,
literatură şi politică au devenit aprinse şi
spiritele se încălziseră, iar cum vin era din
belşug, lui Pastorel îi veni ideea să-i adresese
lui Brancuşi un catren: « Cu ciocanul şi cu
dalta/ Sunteţi, maestre, divin./ Dar acum întreb alta:/ Fi-veţi oare şi la vin? »
- Mă provoci, tinere? Îl întrebă Brancuşi.
Ai grijă să n-o păţeşti! Şi într-adevăr Păstorel
a păţit-o. Buna dispoziţie a lui Brancuşi din
seara aceea, bucuria că se afla acasă, din nou,
printre ai săi, plus vinul bun, ne povesteşte
scriitorul Vintilă Russu Şirianu, martor şi el
la neuitatul festin - i-a uimit pe toţi. Iar când,
spre dimineaţă., ceilalţi meseni arătau ca nu
mai pot sä bea, Brancuşi, ca un adevarat
urmaşi al lui Bachus, lucid şi coerent îl îndemna pe Pastorel:
- Haide poete, toarnă, mai toarnă vin.

PICTORUL
Tot acelaşi V.Russu Şirianu ne povesteşte
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în cartea „Vinurile lor" o altă întâmplare cu
Brancuşi. Sculptorul se afla într-un local
parizian, însoţit, aşa cum îi plăcea, de câţiva
români. La o masă alăturată, împreună cu
părinţii ei, îşi petrecea seara o franţuzoaică
frumoasă, dar corpolentă. Din cauza unui
gest întâmplător, de altfel sincer al lui
Brancuşi, între el şi tânăra fată avu loc un
mic incident.
Ca s-o impace, sulptorul chernă
ospătăriţa şi, prin ea, îi trimise fetei o hartie
pe care desenase imediat întocmai scena ce,
anterior, îi pricinuise supărare fetei. După
câteva clipe, întrorcându-se spre Brancuşi,
fata ridică paharul său plin cu vin, adăugând:
- Mulţumesc, domnule...
Iar înainte de a părăsi localul, îi vorbi din
nou, cu accentuată gravitate în glas:
- Domnule, privind desenul dumneavoastră, mama a spus că e mare păcat ca nu
v-aţi făcut pictor...Fiindcă aveţi mare talent.

BRANCUŞI ŞI
UN MINISTRU
Brancuşi a fost vizitat la Paris de o personalitate politică a vremii, un ministru,
adresandu-i-se:
- Îmi pare bine ca v-am întâlnit, căci am
o cerere importantă să vă spun.
- Cerere? îl întreabă Brancuşi mirat.
- Da, adică o comanda, vine cu precizări
ministrul.
- Nefiind croitor, nici cizmar, n-aş putea
primi o comandă...
- Mă rog, poate nu m-am exprimat bine.
Am însă trebuinţă să-mi faceţi statuia.
- Eu nu fac statui, îi spune sculptorul.

- Mă rog, vreau să-mi faceţi bustul. Miau cerut-o conaţionalii mei. Să-1 pună în
parc. V-as ruga să începem chiar azi, ca sä
terminaţi degrabă, oricât ar costa, insistă
ministrul.
- Regret, nu pot sa va fac bustul, domnule
ministru.
- Nu puteţi?! Cum, d-apoi de ce, mă rog?
- Fiindcă eu lucrez un bust din forme. Din
formele pe care le-am privit îndelung, croiesc alte forme în marmură sau bronz.
- Pricep, mă rog...Şi de ce nu puteţi să
faceţi bustul meu?
- Pentru că dumneavoastră n-aveţi forme,
domnule ministru.
POEZIA « NINGE » de Marin Sorescu
Scrisă chiar la Masa Tăcerii, în data de 31
dec.1984, pe o carte a sa cu piese de teatru,
dedicate familiei mele.
« Ninge pe-un scaun de Brancuşi/ Saşează fulgii ca-ntr-o palmă,/ Deschide infinitul uşi/ Spre-o curgere ca visul, calmă.//
Muşchi alb, ce ne arată nordul,/ Sărută
Poarta, auster,/ Colana-şi urcă-n cer fiordul,/
Ritmând un ţărm al nostru-n cer. // Ca un
ţăran ce nu mai ară/ Şi e pierdut în bătătură,/
Mă rog de piatra lui de moară/ Să-mi macine
ninsoarea pură:// S-o ia-n căuş de suflet,
fiul,/ Să-şi spele-o lacrimă şi Jiul. »
Din tot ceea ce s-a scris pand acum despre Constantin Brancuşi opera sa, adica
câteva mii de cărţi, câteva zeci de mii de articole şi studii, făcând precizarea că în anul
2001, când s-au împlinit 125 de ani de la
naşterea sa, numai în Romania s-au publicat
36 de carţi, unele noi şi câteva retipărite,

ceea ce a scris criticul de artă Jammes Farrel,
în data de 7 oct.1965, publicat în revista Tribuna, este cel mai cuprinzator portret:
„Lângă Shakespeare şi Beethoven se mai
afla un Dumnezeu: acesta este românul Constantin Brancuşi."
Domnule director Doru Strâmbulescu,
cam acesta ar fi cuvantul meu ce doresc sa1 rostesc cu ocazia simpozionului
„Brancuşi" din data de 20-22 februarie 2015.
Iar pentru revista „Brancuşi", ce o scoateţi în
viitor, am sa va trimit un articol mai
proaspăt. E bine şi suficient? Sănătate şi verticalitate, va doreşte Ştefan I. Stăiculescu.

CHIOREAN, aequalis mendacium
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SCRIITORUL FRANCEZ PATRICK MODIANO
LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ, 2014
Gheorghe PANTELIMON

Î

n 2013, Premiul Nobel pentru
Literatură a fost acordat canadiencei
anglofone Alice Munro. La ediţia din
2014, au existat 210 candidaturi,
personalităţi din lumea literaturii, printre
care şi
scriitorul român Mircea
Cărtărescu. Cei mai bine plasaţi au fost
japonezul Haruki Murakami şi americanul
de origine kenyană Ngugi wa Thingo, iar
printre favoriţi s-au aflat scriitorii celebri
Umberto Eco, Amos Oz, Salman Rushdie şi, evident,
câştigătorul prestigiosului premiu, francezul Patrick Modiano.
Numele laureatului a fost anunţat pe 9 octombrie 2014, de
Comitetul Nobel de la Academia Regală de Ştiinţe din Suedia,
care a motivat că i s-a decernat Nobelul pentru Literatură scriitorului francez Modiano „pentru arta memoriilor, prin care a
evocat cele mai greu de înţeles destine umane şi a dezvăluit universul ţărilor aflate sub ocupaţie”. Este cel de-al 11-lea autor
născut în Franţa care a fost premiat, printre conaţionalii săi
răsplătiţi cu Nobelul aflându-se Romain Rolland, Anatole
France, Henri Bergson, André Gide, Albert Camus, Jean-Paul
Sartre (care a refuzat premiul în 1964), Le Clézio. Anterior
evenimentului, Modiano a câştigat şi alte distincţii literare valoroase: Marele Premiu al Academiei Franceze, în 1972, pentru
romanul „Les Bulevards de Centure”, Premiul Goncourt, în
1978, pentru „Rue Des Boutiques Obscures”, Premiul Cino Del
Duca, în 2010, pentru întreaga activitate şi este laureat al Premiului de Stat al Austriei pentru Literatură Europeană, în 2012.
Patrick Modiano s-a născut la 30 iulie 1945 la Boulogne –

Billancourt, în suburbiile Parisului, dintr-un tată evreu de origine italiană, Albert Modiano şi o mamă belgiană, actriţă,
cunoscută în epocă sub numele Louisa Colpeyn. Părinţii săi
s-au întâlnit la Paris, în timpul ocupaţiei naziste şi şi-au început
relaţia în clandestinitate, detaliu care se pare că i-a influenţat
universul literar. Cel care l-a adus în lumea literară a fost scriitorul Raymond Queneau. Modiano a fost un scriitor prolific,
care a publicat câte un volum la un interval de
maximum trei ani.
Este autorul unei liste impresionante de romane, povestiri, interviuri, versuri pentru cântece,
o piesă de teatru; a scris şi scenarii de film: „Lacombe, Lucien”, 1974, „Bon Voyage”, 2003. Majoritatea romanelor au apărut la Editura
Gallimard. În opera sa a ilustrat modul în care oamenii obişnuiţi ai vremurilor îndurerate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial suportau
povara acestuia şi a ocupaţiei naziste. Şi-a axat
aproape întreaga operă pe evenimentele petrecute
în Paris şi în împrejurimile acestuia, în perioada
celui de-Al Doilea Război Mondial, cel mai mare
conflict militar, politic, economic şi diplomatic din istoria
omenirii, care s-a soldat cu uriaşe pierderi umane şi materiale.
Povestirile sale sunt construite pe baza unor evenimente biografice şi pe cele care au avut loc în timpul ocupaţiei naziste
şi au o afinitate între ele, anumite episoade dintr-un roman fiind
dezvoltate ulterior în alte lucrări. După acelaşi model diverse
personaje (exemplu Dora Bruder) apar în mai multe scrieri.
Primul său roman „La Place de l'Etoile” a apărut în 1968.
În primele trei, în volumul de debut, în „Rondul de noapte” şi
„Bulevardele de centură” a intrat în forţă în identitatea evreiască

DESPRE FIINŢĂ
Vasile CÎRSTEA
(Urmare din numărul trecut)

F

iinţa nu este numai o infinită realitate obiectivă, o absolută întindere şi inconştientă anorganicitate, o nelimitată şi aridă substanţă, ci ea este, desigur, şi un conştient şi
vocaţional spirit, o tendinţă permanentă şi vie către actul neîngrădit al creaţiei.Ea ştie ce face şi de ce face. Are o nemărginită
conştiiţă de sine,das Bewusstsein.Este - la gradul absolut raţionalitate,reflexivitate,inteligibilitate şi ordine infinită. Toate
acestea dincolo de haosul primar, consacrat de modelele cosmologice,care nu văd decât aspectele fenomenologice ale desfăşurării ei ca devenire şi existenţă. În gratitudinea sa
nesfârşită,fiinţa este,pentru noi,un insondabil abis al cunoaşterii,o enigmatică şi impenetrabilă iraţionalitate.Acest
lucru,însă,mai ales atunci când încercăm să o tratăm din perspective strict absolute,neglijând,în mod nepermis, ineluctabilele sale forme relative.
Ea este infinită esenţă dar şi neîngrădită fenomenologie,
este obiectivă subiectivitate,precum şi subiectivă obiectivitate.Este şi există în sine şi prin sine.Are maximă
generalitate,ca şi nestânjenită universalitate.Fiinţa este,de asemenea, summa tutror adevărurilor, particulare şi esenţiale, a
celor care au fost, sunt şi vor fi, a tuturor ipotezelor şi posibilelor, precum şi a adevărurilor care pot fi numai bănuite sau
care încă nu sunt descoperite.În fiinţă se prezumă şi se rezumă
toate noemele,ea fiind inteligenţa supremă,dar şi inepuizabilă
factologie.În ea îşi găsesc raţiune şi sens toate lucrurile şi toate
fenomenele.Ea reuneşte în sine nu numai incomensurabila fenomenologie,ci şi inteligibila şi ininteligibila noologie.Fiinţa
este causa sui,din ea pleacă tot ceea ce este şi devine şi în ea
converg toate câte au viaţă şi substanţă,atât cele ce sunt reale
cât şi cele suprasensibile şi ideale.Ea este,de asemenea,summa

tuturor energiilor create şi necreate,a tuturor liniilor şi câmpurilor,a tuturor elementelor vizibile şi invizibile,precum şi a
celor mai ascunse şi iextricabile prefaceri şi evenimente.Este
poziţie şi opoziţie,lumină şi întuneric,neant şi existenţă,noumen
şi phainomenon.În ea îşi găsesc predicţia şi motivarea absolutul
şi relativitatea,ceea ce este imuabil şi etern,precum şi ceea ce
este efemer şi trecător. Ea este nefiinţa,care rămâne,însă,o vie
şi perpetuă fiinţare, în sine şi prin sine, atât ca suprasensibilă
inteligibilitate, cât şi ca nesfârşită şi concretă fenomenalitate.
Este locul infinit al tuturor creaţiilor,nemărginirea tuturor mărginirilor de sine.În ea dăinuie etern focul nestins al vieţuirii absolute de sine.
Fiinţa nu se rezumă numai la întinderea şi spaţialitatea infinită a ceea ce este absolut sensibil şi perceptibil sau chiar şi
intelectiv intuibil, ci ea are şi o latură greu - dacă nu de-a dreptul imposibil - conceptibilă şi anume ceva care ar corespunde,
eventual, unei abstracte reprezentări negative, de tipul,probabil,
al unei ipotetici presupuneri matematice, având categorice şi
disjuncte semne opuse. Ea este şi un nedefinibil ce situat dincolo de spaţiu şi de timp,adică nu este nici obiect,nici fenomen,ci numai un indescriptibil fel de esenţă pură,despre care
nu se poate aserta nimic,în termenii discursivi şi reflexivi ai
gândirii omenşti.Sub unghiul unei astfel de viziuni ea ar putea
fi,numai,eventual,contemplată.Dar,din păcate,şi o astfel de posibilitate nu ne este cu putinţă.Aşadar,pentru capacitatea noastră de cunoaştere,fiinţa are o uriaşă şi nedefinibilă pată
întunecată,despre care nu putem şti absolut nimic. Este ceva
nesesizabil, imperceptibil şi,prin urmare,totalmente incognoscibil.S-ar putea spune,în acest caz,că tot ceea ce este necognoscibil nu poate să existe,că a propune asemenea bizare teze
nu reprezintă nimic altceva decât false probleme,cărora nu merită să li se acorde nici cel mai neînsemnat interes.
Şi totuşi,despre materie se ştiu destul de multe lucruri,ea
fiind permanent sub incidenţa iscoditoarelor noastre

din anii Ocupaţiei (1940-1944). În cele de mai târziu: „Vila
tristă”, „Catastif de familie”, „Uliţa dughenelor întunecate”,
„Nişte băieţi de treabă”, „Flori de ruine”, „Fotograful” ş.a., autorul reconstituie atmosfera aceleiaşi perioade de ocupaţie, anii
războiului din Algeria sau răstimpul anilor '80.
Din opera sa bogată mai menţionăm: „Une jeunesse”(1981),
„Quartier perdu” (1984), „Vestiaire de L'enfance” (1989), „Chaterine Certitude” (1990), „Du Plus Loin de
l'Oubli”(1996), „Dora Bruder”(1997) etc.
Cartea „Un pedigree”, apărută în anul 2005,
dezvăluie segmente din biografia scriitorului. Recent a apărut romanul „Pour que tu ne
te perdes pas dans le quartier”.
Printre cărţile sale traduse în limba
română se numără: „Bulevardele de
centură” (Editura Univers, 1975), „Micuţa
Bijou” (editura Humanitas, 2003), „Dora
Bruder” (Editura Rao, 2006) şi „În cafeneaua tinereţii pierdute” (Editura Art, 2012).
Cinci dintre operele sale, unele din colecţia
Romanul Secolului XX, se află şi în fondul
de carte al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea:
„Bulevardele de centură” , „Călătorie de nuntă”, „Fotograful”,
„Micuţa Bijou” şi „Rue des boutiques obscures”.
Romancierul Patrick Modiano se bucură de un loc privilegiat în literatura franceză contemporană.
Dobândirea Nobelului literar de către acest talentat şi prestigios scriitor constituie încă o dovadă elocventă că literatura
şi cultura franceză au o contribuţie de seamă la îmbogăţirea
tezaurului mondial de valori.

simţuri,dar,chiar şi aşa,mai sunt o mulţime importantă de necunoscute,în ceea ce o priveşte,unele,de-a dreptul,nedetectabile
pe care nu le vom putea niciodată defini,aceasta
însemnând,deci, că ele nu există.Inadmisibilă contradictio in
adjecto.Nu tot ceea ce ştim există,aşa cum nu tot ceea ce nu
ştim nu există.Fiinţa este,în ea însăşi,ezoterică şi,totodată,exoterică.Ea este totalitatea infinită atât a cognoscibilelor cât şi a
incognoscibilelor.Cele care nu există nu există pentru că încă
nu sunt,iar cele care nu sunt, nu sunt pentru că ele există.Între
fiinţă şi devenire există o paradoxală relaţie de sintetică contradicţie.În cele din urmă,nu ne rămâne decât să contemplăm
gândul pur despre fiinţă.Este tot ceea ce putem şti despre inevitabila şi indestructibila fiinţă.Dar contemplaţia nu este - propriu-zis - o metodă de cunoaştere,ci ea este o ştiinţă aparte,
sui-generis,de nemijlocită şi directă comprehensiune a ceea ce
nu poate fi stabilit prin arta deducţiilor şi a discursului.Fiinţa
poate fi văzută şi ca o universalia ante rem sau universalia post
rem,ori universalia in re,toate aceste distincte ipostaze luate
într-o complexă şi indisolubilă unitate speculativă.
Ea este ultimul substrat absolut atât al celor ce sunt sensibile
şi perceptibile,cât şi al celor ce sunt suprasensibile şi inteligibile.De asemenea,în ea îşi găsesc necodiţionata legitimitate
toate legile şi normele, toate formele şi necunoscutele,precum
şi tot ceea ce pare a fi, iraţional şi absurd, subiectului cunoscător şi cercetător,dispus să acumuleze cât mai multe date,informaţii şi apercepţiuni.Fiinţa are multiple valenţe cognitive,ea
fiind atât ezoterică cât şi exoterică.În ea converg infinite şi diferite forme geometrice,ea fiind,de asemenea,temeiul ireductibil al tuturor calculelor matematice,precum şi al celor mai
complexe ecuaţii şi relaţii logice.Neantul este una dintre convenţiile gnoseologice ale autodevenirii ei,este un moment de
relativă negaţie de sine,o premisă falsă a unui silogism menit
a-i demonstra validitatea conceptuală şi logică.În afară de sine
nu este nimic altceva,ea avându-se,în sens absolut,numai pe
sine.Fundamentul său ultim şi absolut este ea însăşi,dincolo de
ea nemaiputând fi nimic,altceva,conceput şi imaginat.
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CENACLUL „PETALE” – REUNIUNEA
DIN LUNA MARTIE 2015
Marian PĂTRAŞCU

R

euniunea din luna martie a Cenaclului „Petale” al
Societăţii Naţionale Independente a Persoanelor cu
Handicap (SNIPH) Vâlcea, a avut loc la 25 martie a. c., de
sărbătoarea Buna Vestire (Blagoveştenia), personalitatea lunii
fiind Radu Stanca (1920-1962) – poet, dramaturg, eseist şi regizor de teatru, plecat, din păcate prea devreme la cele veşnice.
Participarea a fost una numeroasă, poate cea mai numeroasă
de până acum, între cei care au fost de faţă remarcându-i pe:
soţii Ion şi Elena Drăghici – cadre didactice la liceul din
Govora, care timp de 11 ani au lucrat la Ambasada României
de la Moscova (domnul – şef al administraţiei, iar doamna –
referent principal la cabinetul ambasadorului), Viorel Trandafir
din Drăgăşani – publicist, autorul romanului de succes „Alexander”, Cristian Alexandrescu – actor la Teatrul „Anton Pann” din
Râmnicu Vâlcea, părintele Nicolae State-Burluşi, Elena Stoica,
Ilorian Păunoiu, Puiu Răducan, Violeta Scrociob, Nicu
Cismaru, Ion Micuţ, Nicolae Dinescu, Mădălina Bărbulescu,
Rodica Vişinescu, Paul Stănişor ş. a. Întrucât personalitatea
lunii a fost Radu Stanca, am avut şi o invitată specială de la
Sibiu, a cărei prezenţă la cenaclul nostru am datorat-o lui Puiu
Răducan; este vorba de doamna conf. univ. dr. Anca Sârghie,
de la Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, preşedinta Ligii
Culturale „România-Franţa” Sibiu, membră a Uniunii Scriitorilor, a UNITER şi ASTRA Sibiu, precum şi a Asociaţiei pentru
Istoria Presei şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România
– o intelectuală de ţinută, care i-a cunoscut pe Radu Stanca şi
pe soţia acestuia, actriţa Dorina Ghibu, trăitoare şi astăzi la Cluj
Napoca, fiind destul de în vârstă şi suferindă. Domnia sa a venit
însoţită de d-na ec. Mariana Demeny şi de dl. ing. Mircea
Vasile.
La început, ca de obicei atunci când la cenaclu este prezent
părintele Nicolae State-Burluşi, ne-am rugat cu toţii, părintele

binecuvântând lucrarea noastră, iar apoi, tot ca de obicei,
Dumitru Zamfira, preşedintele SNIPH Vâlcea, a deschis cenaclul prezentând invitaţii.
Radu Stanca s-a născut la 5 martie 1920, în Sebeş. A absolvit
Liceul “Ghe. Bariţiu” din Cluj în anul 1930 şi Facultatea de
Litere şi Filosofie a Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj
în 1942. În timpul războiului, Facultatea de Litere a
Universităţii din Cluj s-a refugiat la Sibiu. Aici a luat fiinţă
“Cercul Literar” de la Sibiu.. După modelul lui Eugen Lovinescu, cel care la Cenaclul “Sburătorul” a pus bazele modernismului interbelic, “Cercul…” a încercat să salveze tradiţia
literaturii române, dar a fost repede lichidat de prigoana
comunistă din anii 50. Membrii lui au fost denumiţi ulterior de
criticii şi istoricii literari “generaţia pierdută”.
Radu Stanca a fost, pe rând, asistent al lui Lucian Blaga la
Catedra de Filosofie a Culturii, profesor de estetica teatrului la
Sibiu, redactor, actor, regizor. A făcut parte din „Cercul Literar”
de la Sibiu, alături de Ştefan Augustin Doinaş, Ion Negoiţescu,
Nicolae Balotă, Cornel Regman, Victor Iancu ş. a. În poezie,
Radu Stanca a teoretizat baladescul (în eseul Resurecţia baladei
din 1945) şi a fost adeptul poeziei pure. A debutat în presă încă
de la vârsta de 12 ani, în anul 1932, la revista “Universul copiilor”, cu lucrarea intitulată „Legenda Peştilor”. În 1943 a debutat în critica literară cu eseul critic „Problema cititului”, lucrare

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ

REVOLTA
Alexandru TRIFU

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ
(Fragment)

C

u ocazia slujbei de înmormântare câteva persoane printre
care două foste studente fidele tatălui
meu, doamnele Niţescu Anca şi
Anişoara Tănăsescu. Ţin să subliniez
discursul extraordinar de fru-mos al fostului director al Bibliotecii Pedagogice
Naţionale « I. C. Petrescu », domnul George Anca. De asemeni
sunt recunoscător cri-ticului de artă doamna Aurelia Mocanu
care mi-a uşurat accesul la Radiodifuziunea Româna pentru un
mic IN MEMORIAM, al meu, la care au participat şi aceleaşi
foste studente amintite mai sus, fidele tatălui meu, ce au participat la slujba de înmormântare. Ce au făcut cu această ocazie
Ministerul Învăţământului şi Educaţiei, Ministerul Culturii,
mass-media oficială, pentru cel ce a fost membru eminent al
şcolii pedagogice româneşti? autentice, nu a imposturii comuniste şi sechelelor postcomuniste! NIMIC. Unii filozofi de trei
parale vor emite stupidităţi genul revoluţie fără ouă sparte nu
există. Care revo-luţie? Mai ales când aceşti filozofi… sunt cei
purtaţi în cârcă de uzurpatorii din 1989 ce şi-au ales ca steag,
cel găurit, mai bine spus cel pângărit. Aşa a murit pe 28 aprilie
2009 profesorul universitar Trifu Alexandru, membru al colectivului catedrei de teorie-solfegii, pedagogie-psihologie, format
din Victor Iusceanu, I. D. Chirescu, Victor Giuleanu, Ioan
Serfezi, Nicolae Călinoiu şi Dragoş Alexandrescu.
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Anul 1989, anul aşa-zisei revoluţii, nu l-am pomenit în capitolul rezervat muncii mele salariate din Elveţia cu un scop precis. Acest an a fost o piatră de hotar în sporirea gradului meu
de luci-ditate, schimbându-mi privirea asupra diasporei române
din Elveţia. Românii ce-i cunoscusem când m-am stabilit la
Geneva beneficiau de ochelarii cu care venisem din ţară. Toată
lumea bună şi frumoasă, toţi anticomunişti. Cu timpul am început să diferenţiez adevăraţii anticomunişti, foarte puţini, de
falşii anticomunişti, de ipocriţi, de a-genţi ai securităţii, de
oportunişti abjecţi, de profitori, de refugiaţi economici. Când
au avut loc evenimentele… mă aflam pe un şantier de restaurare
la Geneva. Ascultam şi eu şi colegii la radio ce se întâmpla. Se
anunţa eliminarea fizică a cuplului Ceauşescu. Toţi colegii
aplaudau în faţa radioului exprimându-şi astfel solidaritatea cu
mine şi poporul român. M-am dus repede şi am cumpărat două
sticle de şampanie. Noroc că patronul nu era acolo ca să ne
strice entu-ziasmul. Ne-am îmbrăţişat, ne-am pupat, emoţia mea
fiind împăr-tăşită, pe de-a întregul, de colegi. Acasă, seara, de
abia aşteptam să deschidem televizorul, eu şi Crina, ca să
urmărim în direct… desfă-şurarea şi împlinirea visurilor noastre. În acelaşi timp mă gândeam la mama mea ce nu apucase şi
ea, săraca, să vadă că în sfârşit se poate respira în ţară, că sacrificiile făcute pentru mine nu au fost vane. Nu am dat prea
mare atenţie faptului că televiziunea franceză însoţea imaginile
cu muzica sârbească. Ce ne-a făcut să ne punem întrebări au
fost imaginile transmise de la Timişoara. Am văzut cadavrele
înşirate. Crina îmi spune cu ochiul ei de medic: Sandu, am impresia că cei morţi sunt cusuţi dealungul burţii, sunt oameni
scoşi de la morgă. În entuziasmul ce ne cucerise, nu ne-am dat
seama de mascarada organizată. Nu ne-am dat seama că

ce a constituit, totodată, teza sa de licenţă, pe care a susţinut-o
la Sibiu în anul 1942. A încetat din viaţă în cea de-a doua zi a
Crăciunului din anul 1962, la vârsta de numai 42 de ani. Opera
sa cuprinde 10 volume, între care 4 piese de teatru, alcătuiesc
volumul „Turnul Babel” (Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2002).
Pentru piesa „Dona Juana”, neinclusă în volmul menţionat, a
fost distins cu Premiul „Sburătorul” pe anul 1947.
În prima parte a reuniunii, d-na Anca Sârghie, a susţinut în
faţa participanţilor, conferinţa cu titlul „De la modelul lui Mihai
Eminescu la baladele lui Radu Stanca”. Nu insistăm asupra
conferinţei, spunând doar că ea s-a bucurat de deplina apreciere
a auditoriului, fiindcă sperăm ca ea să apară în continuarea acestei cronici, lungimea ei mare impunând, probabil, publicarea ei
în mai multe numere consecutive ale prezentei reviste. Pentru
publicarea în revista de faţă, ne-am permis să adaptăm textul
transmis de autoare, în sensul că a fost necesar să adăugăm diacriticele şi să includem notele de subsol în textul conferinţei.
După conferinţă, actorul Cristian Alexandrescu a încântat auditoriul recitând din creaţia „baladistului” Radu Stanca poemele
„Corydon” („Sunt cel mai frumos din oraşul acesta”),
„Despărţire”, „Doti”, „Elegie de toamnă” („Frunzele”),
„Poem”, şi „Vanitate la Pontul Euxin”.
În partea a doua a reuniunii, au citit din creaţiile poetice proprii Nicu Cismaru, Mădălina Bărbulescu şi Ilorian Păunoiu, iar
Cristian Alexandrescu a citit povestirea „Cântec în ceaţă”, din
volumul „Povestiri din spatele oglinzii”, publicat de Dumitru
Zamfira în 1999, la Editura „Ecoul sufletului” a regretatului
Alexandru Horezeanu. Au cântat Ilorian Păunoiu şi Viorel
Trandafir, cel de-al doilea – acompaniindu-se la chitara proprie.
Partea a treia a fost una de socializare, în care participanţii
s-au simţit bine, cei care trebuind să plece mai devreme, având
ce pierde. Apreciem că această reuniune a cenaclului nostru a
fost una dintre cele mai reuşite şi, în acest sens, se cuvine să
mulţumim tuturor participanţilor, dar, în mod special, oaspeţilor
noştri de la Sibiu şi celor care au fost pentru prima oară prezenţi
la o reuniune a Cenaclului „Petale”, respectiv – familiei
Drăghici.
Materialul prezentat de doamna Anca Sârghiese află pe
www.culturaarsmundi.ro

împuşcarea soţilor Ceauşescu era ilegală şi că Ceauşescu avea
dreptate spunând ca are loc o lovitură de Stat. Nu ne-am dat
imediat seama de importanţa i-maginei cu sunet, în româneşte,
când Iliescu spunea unui personaj, în picioare, ce vorbea la telefon cu Ambasada rusească, să nu mai co-munice în limba rusă.
Nu ne-am dat seama de cioara vopsită ce mâzgălea ecranul cu
neruşinare. Ne luăm dorinţele fierbinţi drept re-alitate. Eu eram
fericit să le demon-strez specialiştilor înculţi şi amnezici din
diasporă că nu suntem un popor de laşi, să le amintesc de lupta
armată a partizanilor, a eroismului lor, fapt necunoscut în nici
o ţară a fostului lagăr comunist, când jugul sovietic a debutat.
Nici cu ocazia anului 1989 poporul român nu a fost mai prejos.
Din păcate revolta lui a fost deturnată de o mână de nemernici
ce se puseseră de mult timp în slujba unui plan mai vast ce-l
depăşea, la nivel mondial. Nu poporul român a fost laş, laşi au
fost aceia care pentru scopuri personale au făcut ca ţara noastră
să rateze o ocazie istorică de a-şi cuceri o reală independenţă;
pregătiţi din umbră ca să dea impresia că sunt noile figuri ale
demnităţii româneşti, pângărind jertfa celor ce au crezut în libertate. De fapt trădători de patrie. Ast-fel, căpuşa cameleon
comunistă se îngraşă din nou sub paravanul unei aşa zise
societăţi capitaliste, transformând România în Mare-Nostrum
a hoţilor.
Dar să revin la dezamăgirile provocate de compatrioţii din
Geneva. Aşa cum spuneam mai înainte, Theodor Orăşianu,
Tinţi, care ne-a ajutat să ne descurcăm cu depunerea cererii de
azil politic, a avut dupa mine o evoluţie… curioasă. La început
ne vedeam relativ des, râdeam, făceam grătare cu alţi români,
ne simţeam bine împreună. Avea un râs molipsitor. Lucrurile
s-au deteriorat când nici nu mă aşteptam, prin rapiditatea lor.
Fiind invitat la el cu ocazia aniversării zilei de naştere a mamei
lui, eu am sosit puţin întors pe dos şi cu câteva pahare de votcă
în nas. Descopăr cu această ocazie printre invitaţi, persoane ce
mi-au stârnit nedumerirea ca orientare politică. Nu am dat prea
mare importanţă, dar am început să semăn puţină agitaţie dând
dovadă de o anumită lipsă de politeţe vis-a vis de persoane necunoscute, dar despre care nasul îmi spunea că este ceva putred în regatul Danemarcei. Cu un anume Dimitrie Racovitză
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am avut deasemeni o atitudine deplasată, dar, ca un bun prieten
ce era m-a iertat. În schimb Tinţi şi soţia s-au enervat mai tare
când mi-am exprimat punctul de vedere negativ apropo de un
tablou făcut de Eugen Mihăescu aşezat la loc de cinste în salon.
Mai ales că un ta-blou ce le făcusem cadou era pus în loc cam
dosnic. Cu Eugen Mihaescu, foarte bizar, mai ales plecând de
la o pictură, am constatat mai târziu că avem opinii… politice
opuse. Tot în aceeaşi seară, spre surprinderea mea, printre confesiunile… unui român cu care mă ve-deam de mai mult timp
mi-a fost dat să aud că România reprezintă în imaginarul lui un
câmp de bălării. Cu alte ocazii acelaşi român, pri-eten presupus
cu Tinţi, mă congratula cu o drăgălăşenie tipică opor-tuniştilor
de cea mai joasă speţă. Astfel, fiind în vizită la o familie de
români, mă întreabă ce mai face tatăl meu, după care imediat
cu un aer angelic îşi permite impertinenţa să lanseze reflecţia:
ce mult trăiesc peceriştii aştia! Deci nu membru al PCR, ci
pecerist, fiind evident dispreţul. Acelaşi individ care atunci când

îi mergea bine în Elveţia spunea că România nu este altceva
pentru el decât un câmp de bălării, în momentul când a fost pur
şi simplu dat afară din postul de director general al unei societăţi
americane ce se ocupa cu munca de documentare privind
resursele petroliere în lume, a găsit de cuviinţă să colaboreze
cu un cunoscut şef de întreprindere pe-trolieră din România.
Dinu Patriciu. Şi nu pe orişice post ci de şef cu apartament oferit
pe Bulevardul Primăverii. Individul este şi acum, 3 08 2014, în
ţara cu câtva timp în urmă detestată…consilier în pro-bleme geologice, petroliere. Ar mai fi multe altele de spus cu acest
subiect, manifestări ce dea-lungul anilor m-au convins de aluatul personajului, dar nu merită să i se acorde decât o scurtă
secvenţă de milă şi dispreţ. Mai înainte aminteam de Eugen Mihaescu. Pentru prima oara l-am văzut fiind invitat de Punţi
Baraschi, acasă, la Lausanne. Tatăl meu cunoscându-se foarte
bine cu tatăl ei. Am fost primiţi, eu şi Crina, foarte bine. Eugen
Mihaescu m-a impre-sionat prin fizicul lui, înalt, cu o barbă fru-

mos tăiată, păr roşcat, şi prin comportamentul catifelat. Am fost
la el la New-York, şi eu şi Crina, am fost primiţi civilizat în atelierul lui apoi în apartamentul ce-l deţinea. Avea o nouă companie, despre care ne-a vorbit, căreia i-a oferit, căci altceva nu
avea, o vedere extraordinară a New-York-ului. Foarte romantic.
Deasemeni ne-a vorbit despre precaritatea muncii lui în
condiţiile în care redactorul şef al revistei New-Yorker, cu care
se cunoştea de mult timp, fusese schimbat. Pe scurt, nu am avut
nimic să-i reproşez. După 1989 spre stupefacţia mea îl văd în
anturajul lui Iliescu şi mai târziu culegând bananele oficiale în
schimbul serviciilor aduse. De altfel Punţi Baraschi îmi spusese
că Eugen Mihaescu nu vroia să ramână în Elveţia. Mi-am explicat în cele din urmă, cu experienţa mea mai târzie în materie
de contact cu galeriile, poveştile de adormit copiii privind colaborarea lui cu revis-ta New-Yorker. Fără să cunoască pe nimeni, fără să stăpânească lim-ba, doar simplul fapt că redactorul
şef, uimit de îndrăzneala lui de a se prezenta, i-a dat o şansă.(...)

FESTIVALUL EUROPEAN „PRIMĂVARA POEŢILOR”,
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ RM VÂLCEA

Spectacolul a început în Holul Bibliotecii, într-un ambient ameţitor, futurist, de oţel şi sticlă, pe scările interioare,
etajul I, unde s-a simulat decorul piesei de teatru „Repetabila
scenă a balconului” de Dumitru Solomon, cu actorii Trupei
„Domino” în regia tinerei Mateea Marin, deja consacrat om
de teatru (o cunoaştem din punerile în scenă ale Teatrului de
Păpuşi „Ataraxia”); un spectacol care, deja, este de jumătate
de an în stagiune curentă în Râmnicu Vâlcea şi alte locaţii...Un spectacol care are mare succes la tineret, jucat de actori în formare, şi creat, după cum observa Mateea Marin
chiar pentru ei...ceva de genul să reuşim prin noi înşine...
„Noi (aflaţi la această vârstă caracteristică pentru starea nefastă a indeciziei n.n) trebuie să fim creatorii propriului nos-

FELIX SIMA
CAPELA SECOL XX
înaintând în labirint
unde de mult mă simt te simt
să-o luăm adesea de la cap
în el - mai multe ne încap...
când am plecat ? când am
sosit ?
ne paşte zilnic un sfârşit
scufiţe roşii, strănepoţi
dricarul ce îi vrea pe toţi
un scrib balcanic - secular
o lună legănată-n par
tăciuni aprinşi, enibahar,
sticle de lampă, rom pahar,
Moara lui Ghelci şi căruţaşi
zapcii zugravi zarafi ocnaşi
fierari rudari ţigani sadea
dric lampadar lulea perdea
văcari căprari oieri şi hoţi
scufiţe roşii strănepoţi
şi boschetari şi idioţi...
dricarul ce îi vrea pe toţi...
şi „Macul roşu” „Trei

tru destin, să ajungem în balconul visurilor proprii, ţinând
cont de ceea ce a foat înaintea noastră şi sperând că ne aşteaptă ceva mai bun”.
Distribuţia: Sebastian Stroie/ David Constantin - A;
Theodor Gabar/ Cristian Constantin- B; Andrei GijuleteRomeo; Malina Bobeş- Julietta; Ştefan Liţă- Doica; Alex Popescu/ David Constantin; Corul: Teodora Colt, Andrada Bobeanu, Sandra Dură şi Alexandra Ungureanu.Producţie
realizata de Asociaţia Ataraxia, secţia sa pentru teatru de tineret: Trupa Domino. Regia şi scenografia, costumele:
Mateea Marin.
După spectacolul de teatru dat pe holul Bibliotecii Judeţene, în Sala de Conferinţe s-a desfăşurat recitalul de poezie
şi muzică care i-a avut ca protagonişti pe Cristian Constantin,
actor în trupa „Domino”, elev, în recital cu versuri de Felix
Sima, „Capela secol XX” din volumul „Felix Sima, 101
poeme”, 2012; şi pe Andrei Gijulete, actor în trupa „Domino”, elev, citind poemul „În Ţigănie-Versail” de Petre

Cichirdan, din volumul „Poezia strare de veghe”, 2011...
Cunoscutul interpret de romanţe vâlcean Gheorghe
Cărbunescu, afirmat în ultimii ani, a interpretat cântecul
Marcelei Saftiuc, „Fiii lacrimilor tale” în acompaniamntul
ad hoc al lui Lucian Marin.
În final, auditoriul din Sala de Conferinţe a Bibliotecii
Judeţene a avut ocazia să-i vadă la lucru, la două ghitări, pe
cei doi componenţi ai Formaţiei „Pasărea de cursă lungă”,
Ioan Andreica şi Lucian Marin care au dat-oferit un moment
de toată lumea aşteptat şi apreciat. Ghitările lor au fost asistate-sincronizate electronic de Adrian Andrei. Lucrarea prezentată pe Arhiva Video este intitulată „În zori” şi este
semnată, muzica şi textul de Lucian Marin; fiind prezentată
public, prima dată, în anul 1983!Secvenţe din întreaga manifestare pot fi urmărite pe Cultura Ars Mund, on line, Arhiva Video.

Cristian Constantin,
cititnd Capela secol xx

A

sociaţia Ataraxia, Trupa de Teatru „Domino”, Biblioteca Judeţeană, Formaţia muzicală „Pasărea de
cursă lungă”, poeţii Felix Sima şi Petre Cichirdan s-au produs în holul Bibliotecii şi în Sala de Conferinţe într-un spectacol artistic european în regia lui Lucian Marin...

Simon Peter, 25 03 15

Csaky E POE
În Ţigănie...
În ţigănie
m-am născut
să mă ascund
seara
pe dealuri

mustăţi”...
un casier ce face plăţi...
dricarul ce îi vrea pe toţi...
ogrăzi de meri de pruni de
peri
bărbaţi în pomi mai jos muieri
sutane sfinte lumânări
icoane-n cercuri închinări
copii pierduţi case de bal
sifonerii pescari spital
şi biciclete fără roţi
dricarul ce îi vrea pe toţi...
margini de sat şi de oraş

la mijloc: Bobul ucigaş
un arhivar un pompier
o farmacie pe sub cer
în aer liber aşadar
la seminar: un calendar
şi ceară-n preot în amvon
şi domnişoare-n pension
care nepoţi şi strănepoţi
dricarul ce îi vrea pe toţi...
fântâni cu apa ca vioara
în ele se scufundă Ţara
şi-o scoatem iar cu o găleată
şi-o dam pe jgheab la lumea
toată...

prin grădini
să mă ascund
prin frunze
de nuc
prin copaci
să mă ascund
în curţile
vecinilor
să mă afund
cu pomi
roditori şi
fructe de dud

în Versail
să mă ascund
Versail versus
Ţigănie
Versailles
ţigănie
cu ţigani
veniţi de la Viena
care
acolo
fiecare
spuneau
că sunt din Paris
aşa au fost
ţiganii parizieni
din Versailles
au fugit de Napoleon
Bonaparte
să refacă
opera lui Rameau
în
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pe malul Oltului
au dat denumire
noului lor stat
Versail
aşa cum şi mari
principi ţigani
au schimbat numele
Bucureştiului
în micul Paris
cartier
născut crescut
şi măturat chiar de ei
între
podul lui Mandi
şi până
la cetăţuie
doar strada Traian
între Hozoc
şi cârciuma lui Fotache
acolo
am învăţat
la şcoala
numărul doi

eu şi fraţii mei
vlahi şi ţigani
genii
ale acestei
noi şi moderne
valahii
şcoală mixtă
şi bună
a domnului Vişan
care îţi dădea
cu piciorul în cur
te trăgea de perciuni
şi te urca în tavan
da
acolo
am învăţat
ce mai întâi
noi învăţam acasă
alfabetul şi cititul
mama ştiind
şi limba
lui Delacroix

astăzi nu mai este
cetăţuie
astăzi se joacă
chiriţa din iaşi
şi clopote bat
se bat cap în cap
au murit caprele
nu mai au păşune
astăzi biserica cetăţuii
din vârf de deal
ascunsă-i între arbori
şi copaci înalţi
nimeni nu-i mai taie
şi le merge bine
rădăcinile lor
se întind în cimitire
şi au
şi apă bună de băut
frunzişul lor
de preaplin
presupun o viaţă deplină
acum nu mai
este tunel

şi cetăţuia noastră
putea fi
refugiu la greu
de dincolo
de la fratele mai mare
apa Oltului
cu tău şi cu valuri
nu mai
este Olt
nu mai
sunt valuri
şi tău
este lac
sus la cetăţuie
în loc de tunel
este puţ
nu mai sunt bărci
şi roţi de tractor
cu care să plutim
pe valuri

nu mă credeţi
întrebaţi-l pe Traian
Cantemir
pe Leca Morariu
veniţi cu noi
să ne păzească
lecţia de cultură
românească
acolo sus
pe strada Traian

zic unii
că nu a fost vreodată
dar dacă te uiţi
de lângă cetăţuie
drept peste apă
vezi cât de aproape
este schitul princiar
al ţării muntene
voievodal
şi templu episcopal
aşa cum

nu mai sunt
animale gânditoare
azi toţi mănâncă
şi nu gândesc
nu mai sunt valuri
nu mai sunt curcani
şi gâscani
şi cocoşi pe maluri
sunt doar răţurele
şi pescăruşi fără mare

de la Ccozia
să vii în înot
de la podul
de fier curb
pe apa Oltului
cu insulă la Râmnic
ca pe Mississipi river
să te joci de-a tom sawer
şi huckleberifine

Andrei Gijulete citind
- În Ţigănie-Versail de
P Cichirdan

altă parte
în Viena măreaţă
şi au ajuns
invers lui Carol
Robert de Anjou
pe malul Oltului
via mlaştina Timişoarei
halta Sibiu

REVISTĂ DE CULTURĂ

nu mai este tău
nu mai sunt valuri

şi primii
dintre basarabi

cu insulă
ca pe Mississipi
unde cândva
curgeau nestingheriţi
Oltul mic şi Oltul mare

nu mai avem
Oltul apă milenară
cu plaje şi nisipuri
fierbinţi
cu fete şi prinţi
să zburde pe valuri
cu două Olturi
şi cu două maluri

nu mai avem
peşti
nu vin vapoare
nu mai avem
înşiruite izvoare
ne-au luat şi drumul de fier
pe care am vrut
să-l construim
peste dealuri
sa jungem mai repede
la cetatea primilor
basarabeni
deşi
ca în nici
un alt oraş
noi suntem plini

nu mai avem
nici barcă
trasă la mal
în păpuriş
la izvor
nu am avut
niciodată pe Olt
bicicletă pe apă
sau
printre bolovanii
Oltului mic
bărci cu motor
bărci şi ape...

ŞTEFAN DUMITRESCU: „CALUL TROIAN AL LUMII,
AMERICA SAU LUCEAFĂRUL”

Î

nfiorător. În 1970, chiar 1968, pe când noi scriam
„Transfigurări”-poezie suprarealistă-despre mediul în
care trăiam, total invers de cum am fi dorit, neputând accede
în domeniul elitist al artelor, şi, zicem noi, ca şi acum, când
aceiaşi nărozi se ocupă de arte, poate mai rău! Ştefan
Dumitrescu (înfiorător!), nu dă nici o şansă noului stat-poporcel postat în 1965, scriind chiar aşa: „Noi vom muri asasinaţi/
Într-un apus de soare/ Pe ţărmurile unui veac/ Gesticulând a
disperare! („Poporul român”, 1970, poem într-un catren, de
Ştefan Dumitrescu).
Pe coperta „Transfigurări”-lor scriam în 1968, Editura „Sus
Arta” (fantomă, volum samizdat aflat în colecţia C.Poenaru,
şi redat în original pe www.culturaarsmundi.ro...): „Cântă/
cântecul/ albastrului/ gălbejit/ marfar/ asasin/ în câmpia/
muntelui/ şi a mării”, desigur, cu gândul la exteriorul nostru
pe care-l consideram un deşert străbătut din când în când de
către un marfar cu şaizeci de vagoane, care, chiar tulbura
Râmnicul, sigur, după amiaza între trei şi patru, omorând
liniştea micului orăşel...Dar! să mă gândesc la poporul român,
vreodată, atunci, în felul acesta, nici vorbă... din contră, visam
că voi merge să studiez sculptura la Florenţa! Acum, însă,
parcă gândesc la fel cu acest „Mic Khayam care visează
pasărea ce o va prinde mâine” (vers dintr-un catren din
„Transfigurări”), care tot aşa, visa profetic la marele pericol
al dispariţiei poporului român, popoarelor... Înfiorător, sumbru. Şi tot aşa de sumbru, şi profetic, aproape de domeniul
absurdului, în 1977-78, Ştefan Dumitrescu scria acest fulminant poem, desăvârşit artistic, filosofic, „Calul Troian al lumii,
America”, care îl tulbură şi pe Nichita
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Stănescu, şi, căruia, marele nostru poet-al generaţiei 70-cu el
am crescut aievea şi în gând-îi dă numele...Luceafărul!
Nimeni nu vrea să-i publice poemul, nici chiar Partidul
aflat sub directa oblăduire a URSS, căci, nu aşa, ar fi fost normal să se publice din moment ce este dedicat ...Americii!
critică America! „Crimă nedreaptă împotriva Americii” ar fi
spus Adrian Dohotaru, cel care ar fi putut să-l publice în
„Flacăra”...Pare neverosimil, în 1977, când America, pentru
români, pentru Partid „...E-n toate, În cele ce sunt/ Şi mâine
vor râde la soare” cum ar fi spus poetul G. Lesnea, despre Partid. Şi totuşi, observaţia lui Nichita-nu ştim dacă este acoperită
de document, citatul, nefiind raportat, ne tulbură... „Bătrâne,
acesta este Luceafărul lui Eminescu. În locul Luceafărului din
cer apare Calul Troian şi tot dialogul dintre cele două lumi.
Numai că de data aceasta s-a întâmplat ceva îngrozitor în istorie, s-a petrecut o mutaţie cumplită în lume. Cele două lumi,
cea pământeană şi cea uranică s-au îmbolnăvit amândouă.”
Chiar aşa? Nichita dădea dreptate poemului sau credea şi el
acelaşi lucru despre lumea anilor 1977-78? Ştefan Dumitrescu
înfruntă istoria. O schimbă!...pe cea din manualul de istorie,
din documentele din Cancelarii!...
Rugăm cititorii, însă, chiar şi pe cei din lumea ascunsă a
Serviciilor, să facă apel la memorie şi să vadă că acest subiect
domină întreaga creaţie a lui Ştefan Dumitrescu, fixându-l,
fără a fi necesar-doar suntem într-un domeniu al transfigurării
artistice, repet, incredibil, într-un raport de obiectivitate
colosală între ceea ce a gândit atunci şi ceea ce este astăzi,
citim noi acum, în 2014. Şi în Râsul (1980), şi în colosalele
romane pe care le-a scris de curând, el este acel tânăr poet,

scriitor, în ale cărui rânduri scrise se regăsesc mesaje venite
din viitor, acel scriitor pentru care s-a constituit, beletristic
vorbind, un Institut de citire a mesajelor! de citire printre rânduri şi, care, apare ca idee şi în „Delirul II”, dar mai ales în
„F. M. Dostoievski s-a sinucis la Bucureşti”.
Poemul „Calul Troian al lumii, America sau Luceafărul” a
fost publicat în anul 2000 (ce an nenorocit! cum se spunea despre el prin anii 1970, 1980! că va fi sfârşitul lumii) în volumul
„Înaltele poeme”, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, prin
grija lui Corneliu Tamaş (iată, C.Tamaş, în 1990, îl pune în lumina nouă pe Gheorghe Petre Govora printr-un articol
răscolitor, iar în anul 2000 face cuoscut lumii literare poemul
lui Ştefan Dumitrescu, „Calul Troian al lumii sau
Luceafărul”), iar acum, în 2014, Editura „Muşatinia” îl publică
în volumul cu acelaşi nume, alături de încă două mari şi
îndrăzneţe poeme: „Naşterea poetului” şi „Ana, strigam” şi
având ca motto chiar catrenul din 1970, intitulat „Poporul
român”.
Ne oprim puţin asupra titlului, care, credem, este cheia întregului poem; „Calul Troian al lumii, America sau
Luceafărul” şi, care, este chiar el un poem, rivalizând cu poemele într-un vers scrise încă acum un secol de Ion Pillat. „Trinom”, în care cele trei componente, strălucitoare, sunt
intangibile! America nu poate fi decât America, şi doar în
America; Calul Troian, neputând fi decât cel care a sfărâmat
Troia, strălucitor în aparenţă-criminal în fond, iar Luceafărul,
nefiind decât o stea care apare ciclic, în noapte! America este
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„pohta ce-o pohtesc” (Mihai Viteazul gândea aşa la Unirea
dintre cele trei Principate Valahe) a secolului XX şi care nu a
plecat niciodată din America, şi care n-a imaginat niciodată o
Americă în altă parte...Luceafărul, rămânând pentru totdeauna
paradigma neamestecului dintre lumi.

cuie, invers ca în realitate, până atunci fiind bătute patru cuie!
exces fiind de fierari şi furnale pe calea trasată pe ramura lui
Cain. „El nu nechează-n sine el însuşi este Doamne/ Nechezul
Europei în veacu-n care moare/ el este durerea acestui hoit în
spasme/ durere ce se face pe sine că se doare”.

Poemul lui Ştefan Dumitrescu îşi are obârşia onorabilă în
poemul lui Vladimir Maiakovski, „100 de milioane” fiindcă
şi el, poetul adevărat comunist, vede în America, ceea ce a
văzut întreaga lume, o Lume Nouă, care nu poate fi cucerită
decât print-un altfel de Cal Troian; subliniez, la Maiacovski,
acesta luând forma tânărului comsomolist ca un prunc Iisus,
şi care trece Oceanul Pacific; şi, pe continentul american, din
el, revarsându-se o sută milioane de tineri Iisuşi-comsomolişti!... Să fie, oare, America sublima ţară fără trecut şi în
care Sufletul (precum în „Naşterea poetului” de acelaşi Ştefan
Dumitrescu), fecundând marea Rusie, să-şi trimită odrasla
comunistă să se săvârşeasă în neprhănita şi
dezvoltata fără seamăn, Americă? Şi, care, mai
apoi să fi revenit în Rusia, educată deja, să se
destrăbăleze şi în Germania, şi mai apoi în
toată lumea? Să fie şi Ştefan Dumitrescu, şi
Eminescu, poeţi marxişti? Mai ales acum,
când Marx se serveşte cu mare spor la
Frankfurt am Main? Şi Nichita, la fel, din moment ce şi el vedea întreaga lume lucrând la un
strung? Lumea asta având părul extrem de
lung? Să fi fost şi Ştefan Dumitrescu şi Nichita
Stănescu atenţi la noua mişcare-revoluţie
europeană iniţiată de papa polonez care şi-a
luat rolul în mână de a fi Noul Iisus, şi să se
supere Cerurile?...pe românii care nu au mai
avut încotro şi nu s-au lepădat de Satana? Satana să fie oare? America, America cea spre
care au visat toţi? Sau este invers sensul dat de contra natură,
ca după socialismul şi comunismul biruitor, să vină capitalismul!?...Ce ghinion avurăm, şi noi românii, să fim
mai atei decât ruşii, în a noastră limbă română!
Dincolo de aceste „perverse” aserţiuni, în
acest poem, unic poem şi unică artă, şi filosofie,
rămâne poezia să defileze, starea poetică, marea
artă a cuvântului împletit cu arta imaginii...Îmi
pare a fi, Ştefan Dumitrescu, ca un ultim mare
poet romantic, între puţinii pe care i-am avut noi,
românii! ... „Când aş cădea pe ţărmuri de-atâta
oboseală/ aş mai voi în lume să-mi fie-o silăadăncă/ de cărnurile mele vărsate peste ţărmuri/
la care viermii lumii se-ndeasă şi mănâncă”... Şi
nu pot în continuare să sar peste această nouă
strofă în care poetul îşi defineşte „Luceafărul”
(atât de frumos)! „Născut eu sânt la poarta bătrânei Europe/
un Cal Troian de aur în sinea lui plângând/ astfel cei din cetate
în spasmele lor sumbre/ mă zăreau trist pe zare lucind din când
în când”...Secolul XX a fost atât de pervers în propria
involuţiune şi a sfârşit în anul 1990, căci încă nu venise anul
2000, când a-nceput sfârşitul lumii!! A fost aşa, cum spuneam,
fiindcă în anul 1907 au murit Artele, deşi ele ar fi trebuit să se
unească cu tehnologia; dar aşa este lucrul bun şi natural, se
alterează repede şi dispare. Aşa a dispărut şi Troia (lucru bun
şi atât de elenic)! înşelată cu iluzia că prima-n lume este
tehnologia. Să inventezi un cal gigant, frumos, subvenţionat,
dăruit, oferit pe degeaba, Doamne-ce fals! ca răsplată, ca Odă
a Bucuriei... antică şi bahică! bucurie de prea plin! A nu se
înţelege că acest nou Cal Troian este America. Nu. Acesta este
Calul Troian prin care bătrâna Europă vede America! Ideea de
Americă! adusă pe acest încă ogor, din păcate, minat de ruşine
şi nemuncă. Minat de mincinoase basme şi legende fără rost
şi fără acoperire, minat cu Institute de cercetare, Ce!? Europa
vestică şi centrală, acum, mai ales, şi Europa sovietică...pare
în viziunea poetului ca un Cal Troian gol, America, neintrând
ca-n Troia, prin faţă, ci pe uşa din dos. Ea vine în Europa cu
tehnologie depăşită şi expirată de mult pe care nici acum
Europa, însă, nu o înţelege, căci în America, tehnologia este
însăşi-chiar limba copilului din faşă, în timp ce pe bătrânul
continent ea este mult sofisticată fiind necesare alte limbi, ca
s-o înveţi! Tehnologia în America este însuşi cuvântul, în
Europa, cuvântul este filosofie şi refuză să se transforme în
tehnologie! În Europa logica răstignirii lui Iisus a folosit trei

Surprinzător este anul în care Ştefan Dumitrescu scrie acest
poem, 1977-78, şi care nu exclude ideea unei obsesii kgb-iste
operantă în ţara noastră în anul 1978, când, cum am mai spus,
papă a fost ales un polonez care, tot el, a pornit pe drumul
dărâmării comunismului; an în care din România, Germania
şi Rusia dispare şeful spionajului şi la noi apare, se menţine şi
astăzi, prădalnica şi nefolositoarea sintagmă a trădării de patrie! Care patrie? la multiplii spioni? În 1978 se spune că
România trebuia să joace rolul Poloniei! Ca şi cei mai mulţi
dintre noi, nu cred, că, Ştefan Dumitrescu vede căderea
României, ci, din contră, vede căderea Europei, aşa cum am
văzut-o şi eu la Paris şi la Frankfurt am
Main, mai târziu, dar nu cu mult!...lipsa
familiei, sentimentelor curate, ecologiei...
„Şi se deschide poarta cea mare a Cetăţii/ şi
toţi minunea Lumii s-o pipăie ar vrea/ şincearcă în Cetate ca hoţii s-o momească/ şi
pe scările-ntinse se caţără pe ea// Şi li searată lumea de pe coamele albe/ ale straniei
schele care nechează-n soare/ şi-n loc sănchidă Calul Cetatea se trezeşte/ printr-o
pustie-a lumii dusă de Cal călare”...
Totuşi, cartea pe care o ţinem în mână,
acum, în 2014, ne trezeşte o întrebare
firească; să fie America Calul Troian al
lumii moderne? În nici un caz. Calul Troian
este simbolul Minciunii. Calul Troian este
aici prezent în casele noastre mai mult ca
altădată, şi, atenţie, el este invocat de Europa asta modernă, şi
nu de oamenii cuminţi, din, şi din afara ţării noastre...Care
Europă? nu cumva cea invocată de Gorbaciov
în 1989 la înţelegere cu Franţa, Europa
Socialistă...amplă? „Şi iată că trec veacuri şi că
Cetatea-ntinsă/ începe iar în lume ca hoitul să
duhnească/ se-aud într-însa viermii hohotindui prin găuri/ şi cosmosul se umple de-o
substanţă lumească”. Iată şi accentul filosofic
al ideii despre fantasme, repetabilă, zi de zi,
care, nu admite pentru a doua zi decât pozitivul, pozitivul ca ideal, şi, nu negativul! „Dar
idealul nu e în lumea asta tristă/ Calul Troian
ce vine în orice fiinţă-n zori/ el străluceşte sumbru şi-l ducem în cetate/ de la-nceputul lumii
de mii şi mii de ori”. Şi, iată ce păcat, marea
întâmplare nefirească, din lume dispare chiar Idealul! În continuare poetul ne vorbeşte despre noul Cal Troian, globalizarea, ca şi în „Râsul”, nefastă pentru Europa, pentru
popoare; scepticismul şi delăsarea, banul, punând stăpânire pe
omul Adam! Omul lumii! Lumea se chinuie, îşi caută salvarea
în perioada antică, ăsta da posmodernism! Apoi golul de cal
i-a locul plinului, apare implozia, antimateria, gaura neagră,
căutări nefireşti ale omului supraom. Gaura neagră, golul, care
la români s-a fixat atunci când nu trebuia în locul stemei de
parcă spicul de grâu şi razele de soare s-ar fi aranjat în mintea
noastră ca o mare ruşine! Ce prostie, ce tembelie, să-ţi sapi
singur gaura şi să intri în ea! să mai şi strigi: Ole, Ole, vai de
noi, vai de Vai(deeni) cântă cucuveaua între oi!...Ni se pare
straniu, în 1978 să scrii: „în timp ce golul sapă în zidurile
lumii/ în timp ce golul urcă nemernic în drapel”!!! Şi totuşi,
„Cum ar putea moartea să vină într-o ţară/ când nimic în ţara
aceea nu e viu/ când fiecare lucru şi ţara aceea nu e/ decât
imensul, Doamne, propriul ei sicriu”.
Aş spune într-un final că acest poem, aşa l-am citit eu, se
referă la o Americă, Americă! Pasăre Măiastră, pasăre de vis
şi care de noi te desparte şi un ocean Pacific, şi un ocean
Atlantic. Aşa ar fi cel mai bine. Tu, Americă, nu poţi să pleci
din tine, nici chiar cu un Cal Troian...
Eu care iubesc America fiindcă nu am fost în ea şi nici nu
am vrut să merg, o iubesc prin prisma Muntelui Arnota, care
ar putea să fi fost un Cal Troian, a şi fost; văd în acest poem
lupta încrâncenată dintre lumi ascunse, dintre lume şi destinul
său, hamletian, fără conotaţii politice, ci doar politici care să

găsescă drumul într-un areal pozitiv, pe pământ; un mare şi
colosal poem care îi îndreptăţesc pe fanii lui Ştefan
Dumitrescu să-i ceară afişarea numelui pe panoplia Premiului
Nobel! pentru Literatură şi Pace. Şi, închei, Destinul nu-i al
nostru, ci al lumii şi se supune Naturii care-i crează şi îi
recrează permanent, Logica!
*
De ce ar dori America să distrugă lumea? Nu cumva lumea
s-a supus Naturii din care face parte, şi, ca orice natural este
sortită pieirii?
*
Iluzie şi realitate, amândouă, pierind în neant... „Şi drama
este-n lume nu a Europei/ sau a Calului sumbru ce trebuia să
vină/ una pe alta-n lipsă dramatic se distruge/ cosmos în care
piere şi beznă şi lumină”.
*
O mare iluzie care devine curând deziluzie este şi moartea
colectivă, de popoare, care nu se duc în groapă, groapă şi
viermi fiind peste tot; moartea colectivă care se pierde pe coline, chiar sub ochii celor care pier, şi, care tragic, însă, trag
după ei caii splendizi. Facem şi analogia cu anii 1990,
91...când ni s-a impus arbitrar să dăm afară din fabrici cincizeci la sută din personal şi, trebuind să începem cu
Tesa...Toţi plângeau şi au ales soluţia morţii colective: să
rămână toţi şi să câştige, fiecare, mai puţin.

„ANA, STRIGAM”

P

oem al senzaţiei, trăire a frumosului, eroticului, cuvânt şi imagine, dar mai ales cuvânt frumos, plăcere
de auz-închidere de ochi; cuvânt şi numai cuvânt, iubire pură
venită prin gură, venită prin învăţare de Sus; limbă, dragoste
pură cu alură divină şi care răsună în ecouri prelungi... „Ana,
strigam”, şi nu vedem decât lumină, alb enigmatic, totul este
ca în zi deşi este noapte fără nici o lumină, fără stele şi fără
Lună...Iată cum Natura, pe lume stăpână, sfidează prin ea
însăşi, deşi, noaptea, totul se vede mai ceva ca în noaptea
polară...Doar la Valea Mare, la Vâlcea, noaptea fiind zi când
ninge cu fulgi mari şi cerul inexistent pare a fi pe colină, pe
pământ, şi pentru ca pruncul Ştefan să îl prindă cu mâna.
Noapte, ce pare a fi zi! „Ana, strigam”, un poem al trăirii şi
netrăirii, ciclu etern, viaţă văzută şi trăită din exterior spre
interior, dar mai ales din interior înspre exterior...însăşi din
clipa creării! dinspre moleculă înspe forma vie şi firească a
sferei dătătoare de viaţă. Ce femeie, ce viaţă, „Ana, strigam”,
ce zi şi ce noapte! „Şi mângâiam pe dinlăuntru/ dinspre
adânc înspre afară/ femeia albă ce-o privisem/ pe ţărmul
mării într-o seară”...

„NAŞTEREA POETULUI”
Poem narativ despre viaţa văzută ca o roată, ciclică,
adamică şi dramatică; o odisee în parte, precum cea a venirii
pe lume a pruncului Iisus şi zadarnica lui zbatere pentru
hulirea, înţelegerea, păcatului născut odată cu viaţa şi petrecut odată cu ea, fiinţând alături de viaţă. Ciclică şi adamică
pentru că sufletul îşi trăieşte odiseea natural poetică şi după
moarte se trezeşte din nou la viaţă, trecând din nou pe aceeaşi
cale bătută de piatră şi vânt! Odisee deopotrivă a cuvântului,
ochiului, odisee a vieţii între ceruri şi pământ. Da sufletul
vine de departe, îşi caută trupul, le caută pe Sara, pe
Elisabeta şi pe Maria ca să le insufle omul! Ce idilă, ce estetic, ce formă de plimbare pe planetă, între planete, peste
câmpia zburătoare, peste dealul Şirinesei, unde crucile
morminelor au luat-o la vale, au plecat la plimbare pe strada
mare. Ce întâlnire dintre Suflet şi femeie, doamnă, din care
s-a născut poetul! Între Icar şi pântec. Întâlnire care naşte
sânge şi aduce miere pe masă, o odisee a viziunilor care
aduce iubire, pâine şi vin, şi pace în casă...Iisus! „...
Doamnă, venim de pe drum obosiţi/ adăpostiţi-ne pentru o
noapte/ şi cu lumină binecuvântată să fiţi// Şi doamna-i purtă
pe o stradă/ întunecată şi luminată/ cântau pietrele-n ziduri
şi acoperişurile/ şi plutea un miros de carne arsă de fată”...
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CARTIERUL VĂRZĂRIE - CĂLIMĂNEŞTI, ASPECTE DIN TRECUT
Dr. Gheorghe MĂMULARU
dr. George Mămularu

O

raşul Călimăneşti din judeţul
Vâlcea este alcătuit din mai multe
cartiere, printre care se află şi Vărzăria.
Numele lui provine din cultuvarea verzei,
în lunca Oltului, practicată de-a lungul secolelor. Populaţia a fost omogenă, de etnie
română şi de religie creştin ortodoxă. De-a
lungul veacurilor populaţia cartierului nostru nu s-a amestecat cu alte neamuri şi a
rămas „curată”, aşa cum s-a plămădit de la
început, de la străbunii noştri.
Istoria acestui cartier este comună cu a localităţii din care
face parte. Evenimentele petrecute în această localitate au
influenţat în mod direct şi viaţa locuitorilor acestui cartier.
Cartierul se află în centrul oraşului Călimăneşti. Este delimitat
la est de râul Olt, la nord de strada care duce spre barajul Hidrocentralei de la Călimăneşti, iar la vest de şoseaua naţională Calea lui Traian. În treimea de sud a cartierului se află Valea
Satului sau Valea Călimăneşti, care curge de la Vest spre Est şi
se varsă în râul Olt.
De-a lungul veacurilor cartierul nostru a suferit mai multe
modificări; au apărut obiective noi, dar cele mai multe s-au ivit
în secolul XX. În cele ce urmează le menţionăm pe cele care
s-au connstruit în secolul XX, în special în prima jumătate a
acestuia.
După primul Război Mondial, în anii `20, s-a amenajat Cimitirul Eroilor, în colţul de Nord Est al cartierului. Peste drum
se afla cimitirul civil. Cimitirul Eroilor a existat în acest loc
până în 1977, când a fost mutat la Cozia, lângă cimitirul
călugărilor, în partea de nord. Şi tot în acel an a fost mutat şi
cimitirul civil în Dealul Fulga. Aceste cimitire au fost mutate
pentru a nu fi afectate de lucrările la barajul Hidrocentralei
Călimăneşti şi de la lacul de acumulare.
În anul 1960, pe vremea când era primar al oraşului
Călimăneşti, Dan Haralambie, a fost construită clădirea liceului,
iar în anul următor, 1961, a fost înfiinţat Liceul Teoretic
„Mircea cel Bătrân”. Liceul se află pe latura nordică a cartierului nostru, vis-a-vis de piaţa oraşului Călimăneşti.
În partea de sud a cartierului, lângă Valea Satului, au existat
patru poverne la care se fabrica tuică de prună. Proprietarii acestora au fost: Simion Macavei, Gică Găină, Ion Zamfirescu şi
Mitică Olănescu. Procesul fabricării ţuicii începea în septembrie
şi se termina în luna martie a anului următor. Se fabrica o ţuică
de calitate, renumită în tot judeţul pentru calităţile sale. Cele
patru poverne au funcţionat până în 1960.
Domnul Simion mai avea şi o moară de apă, lângă povarna

sa. Şi tot dânsul avea şi o brutărie. La început cuptorul l-a avut
în incinta casei sale, la extremitatea estică. Pâinea o valorifica
la prăvălia care se află pe Calea lui Traian, unde se află azi Raiffeisen Bank, Cu timpul, în această prăvălie a construit şi cuptorul de pâine. Printre brutarii pricepuţi şi buni meşteri au fost
şi Alexandru (Săndică) Ceapă, care şi-a schimbat numele în
Cosmin, şi Nicolae (Lică) Joică. La brutăria lui Simion Macavei
se făcea o pâine foarte bună, renumită în tot judeţul Vâlcea. Şi
această brutărie şi-a aflat sfârşitul prin anul 1960. Menţionăm
că cele patru poverne, moara şi brutăria au funcţionat până în
anul 1960, când s-a înfiinţat Cooperativa Agricolă de Producţie
(C.A.P.) Jiblea-Călimăneşti.
Prin anii `20 ai secolului XX s-a construit abatorul comunal
unde se sacrificau vitele şi porcii. A funcţionat până în 1950.
Acest abator a fost amplasat pe Iazul Morii. După desfiinţarea
abatorului şi până în anul 1972 clădirea a fost dezafectată şi din
ea a rămas numai structura de rezistenţă (scheletul din grinzi şi
beton).
În anul 1972 în fosta clădire a abatorului a fost amenajat un
atelier de autoservice care a primit numele de „Dacia Service”,
în ideea că aici se vor repara numai autoturisme marca „Dacia”.
Conducerea acestui atelier a fost încredinaţată inginerului Iosif
Santa, originar din Sibiu, un foarte bun profesionist şi organizator, câştigător al unei ediţii a Raliului Dunării. Acesta,
împreună cu fratele său Albert (Berti) au reuşit să închege un
colectiv de tineri, foarte buni meseriaşi şi plini de entuziasm,
printre care Traian Zgripcea, Costel (Tică) Cocoş, Ion (Nelu)
Pleşanu (Pipă), Gheorghe Vartolomei. Astfel s-a ajuns ca la
acest atelier să fie reparate nu numai autoturisme „Dacia”, ci o
gamă foarte largă de maşini (alte mărci). Atelierul a fost mutat
în anul 1983 la Jiblea Veche. De atunci clădirea a rămas pustie
şi de-a lungul timpului a ajuns în paragină.
Până în anul 1960 în cartierul nostru au existat doar două
străzi. Una, situată pe mijlocul cartierului, cea mai lungă,
orientată pe direcţia Nord-Sud şi paralelă cu râul Olt. A avut
mai multe denumiri: între anii 1927-1950 purta numele de
strada Dr. Haralambie Botescu; între anii 1950-1990 s-a numit
strada Vasile Roaită, iar după 1990 - Şerban Cantacuzino. A
doua stradă, mai scurtă şi perpendiculară pe prima cu care se
incrucişează, porneşte din şoseaua naţională - Calea lui Traian
şi ajunge la râul Olt. Şi această stradă a avut mia multe denumiri: între 1927-1950 s-a numit Filimon Sârbu, iar după 1990 strada Mircea cel Bătrân.
În anul 1960 s-a amenajat strada Aurel Vlaicu, care porneşte
la sud din strada Filimon Sârbu şi ajunge la nord în strada care
duce la baraj. Această stradă, mai scurtă, este paralelă cu râul
Olt. Pe această stradă s-au construit case noi şi două blocuri de
locuinţe.
Străzile, iniţial, au fost pavate cu piatră de râu. În primăvara
anului 2008, pe când primar al oraşului era ing. Ilie Amuzan,

Aripi aş întinde
Adina DUMITRESCU

C

alm, aer curat, şosea liberă,
dimineaţa primei zile de Paşti,
razele soarelui ca o mângâiere maternă,
împăcare cu noi şi cu lumea. Spre
Călăraşi, odată ieşiţi din Pantelimon,
margini înflorite de porumbari, rare magnolii, pete de mov peste verde şi cenuşiu,
peturi scăpate din fuga maşinii, case cu
florile scoase afară pe balcoane în
aşteptarea verii. Şi ochi aruncaţi peste
locuri triste de vânzare, şi ochi micşoraţi de atâta lumină, şi
frâne pe nesimţite într-o parcare neştiută, aproape goală. E prea
de dimineaţă, dar turle, porţi, pete de flori printre perdelele albe
ca neaua ne-ncepută, culori nuanţate pe aşternuturi verzi de
iarbă, iz de păştiţe din anafuri stropite cu vin anunţă triumfal
„cetatea divină” a mănăstirii Pasărea. Ne-am întinde aripile şi
am zbura pe deasupra ei, am da de sus târcoale, dar nu putem…
de la sol se ridică senzaţii, muzici strunite de instrumente di-

vine, bineţi de Christos a-nviat şi steluţe de învieri, împăcări,
luminări. N-avem cum să ne ridicăm spre înalt, ne-am interfera
tumultului urcător, ne-am teme de ruperea vrăjii, de sfinţiri şi
de spaima că trenţele făpturilor noastre ar da cu vraja din aer
un aliaj lipsit de valoare, de har şi sfinţenie. Rămânem pe
pământul ce ne va găzdui odată, citind: Sfântul aşezământ monahal Pasărea, mănăstire ctitorită de Arhimandritul Timotei în
1813. Reînnoire în 1967 a Vetrei Mănăstirii, a Bisericii Mari,
Paraclisului, Clopotniţei, repararea Stăreţiei şi Trapezei,
Muzeului, refacerea celor 67 de case din Vatră de către Î.P.S.S.
Patriarhul Justinian Marina pe cheltuiala Arhiepiscopiei
Bucureştiului în timpul stăreţiei monahei Lucia Dumbavă, lucrare terminată în 1974. Intrăm pioşi în cercul lăcaşului ce are
ca centru Biserica Mare, nu intrăm, încă nu suntem pregătiţi,
spargem cercul pe lângă chilii-căsuţe cu intrări roşu-lalea şi
coborâm podeţul spre lac. Tăcuţi ne aşezăm pe iarbă în preajma
câtorva pescari. Se vede ca alături malul de vis-a-vis, pâlcul de
sălcii pletoase din partea estică, se apropie şi se depărtează valuri tăcute, egal plimbăreţe, pescăruşi albi zburând aproape
razant apei. Se simte calmul ce ne aştepta, acelaşi care ne este
hrană spirituală multă vreme. Rezist tentaţiei ţigării, inspir cu

străzile din cartierul Vărzărie au fost asfaltate.
Între anii 1977-1981, cu prilejul lucrărilor la Hidrocentrala
Călimăneşti, a fost construită o nouă şosea, „varianta”, pe malul
drept al Oltului, care se întinde de la barajul hidrocentralei (la
nord) până la Priporul Mămularu (la sud). Pe această „variantă”
circulă în special camione de mare tonaj şi TIR-uri. În partea
de sud a „variantei”, în anii `80 ai secolului XX s-a construit
un motel, o benzinărie şi sera de flori (mutată din Ostrov).
În cartierul nostru au existat trei puţuri cu apă potabilă (care
era scoasă cu găleata legată de lanţ care se înfăşura pe un tambur acţionat manual). Aceste puţuri erau amplasate astfel: unul
la intersecţia celor două străzi menţionate mai sus şi două la extremitatea estică a străzii Filimon Sârbu. De asemenea, în punctul numit Sândeşti, există un izvor cu apă potabilă, rece, de
foarte bună calitate, care este captat şi utilizat şi în prezent (spre
deosebire de cele trei puţuri care nu mai sunt funcţionale). Şi
acum, câteva cuvinte despre locuitorii acestui cartier. Au trăit
şi au locuit aici intelectuali şi gospodari, meşteşugari iscusiţi.
O parte din intelectualitate este autohtonă iar alta provine din
alte localităţi , dar a trăit şi a locuit în acest cartier.
Amintim în această lucrare căteva personalităţi: actorul
Vasile Lucian, care a dat „viaţă” la peste 80 de personaje
(roluri), scriitorul Tudor Dumitru Savu, care a fost preşedintele
Comitetului de Radio şi Televiziune din Cluj, a fost şi membru
al Uniunii Scriitorilor din România şi ne-a lăsat şase cărţi de
certă valoare literară. Avocaţii eminenţi Alexe şi Bogdan Constantinescu, procurorul Paul Constantinescu care a fost mai
mulţi ani procuror şef al judeţului Vâlcea.
Şi corpul medical a fost bine reprezentat. Amintim aici
câţiva medici: Dumitru Savu, Şerban Savu, Gheorghe
Mămularu, care a fost două decenii directorul medical al
Staţiunii Călimăneşti - Căciulata, Pansela Mămularu, George
Mămularu, Monica Lesnic, Sorin Lesnic, Iulian Dumitraşcu,
medic veterinar. Dintre cadrele medii sanitare amintim pe asistentele şi surorile medicale Viorica Mămularu-Iorndănescu,
Cerasela Manda, Magdalena Vartolomei - Ionescu, Cornelia
Marin, Maria (Mia) Etineanu, Mihai Dinică, Marilena Ungureanu, Maria (Mioara) Sinca, Elena Moldoveanu, Maria (Mioara)
Olănescu - Ilinca, Dorina Ustea, Elena (Nina) Poteraş (fiica lui
Druşcă Poteraş - al lui Ţăruş), Rareca Eftene (moaşă).
Dintre cadrele didactice îi amintim pe profesorii: Victoria
Savu, Ion Popa, Sorina Vescan - Lesnic, Aurel Cincă, Veronica
Cârstea, Aurelian Cârstea, Vasile Berbece, Elena Berbece David, Ion (Nuşu) David, Vasile Micu, Sorin Popa, Constantin
(Cristi) Geantă, Vasile Dumitrescu, Dănuţ Mesescu, Carmen
Damaş. Au fost şi învăţători de mare valoare: Emilia Constantinescu, Alexandrina (Didina) Gorunescu - Macavei, Irina
(Puşa) Macovei - Georgescu, Florica Popa, Alexandrina Găină,
Ioana (Jana) Teodosiu - Căpruci, David Mesescu etc.

- va continua nesaţ şi mulţumesc cerului pentru încă o zi plină ce mi-a fost
dăruită. Ne ridicăm, ne întoarcem în cerc salutând cu privirea
căsuţele lipite. Florile. Maicile. Vizitatorii. O clădire gri-pal ne
atrage atenţia. Acelaşi aliniament. Altă înălţime şi alt timp de
construcţie: edificiu teologico-cultural datorat Patriarhului
Teoctist şi Arhimandritului Varsanufie Prahoveanul fost Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştiului. Un umăr mi se
apropie de clădire, aş mai zăbovi, dar ne continuăm drumul spre
cimitirul mănăstirii, spre restul chiliilor. O rază ne întoarce drumul spre centrul cercului pe potecă bordată de narcise albe, galbene, magnolii albe cu petale mici, franjurate, altele cu flori
mov de arbore-lalea. Urcăm trepte pe covor de sărbătoare spre
icoana lui Iisus în chinul crucii, călcăm marginea covoarelor
imaculate cu ochii spre bogăţia picturală a altarului, atingem
racla de argint a sfintei Parascheva tămăduitoarea copilă, ne
luăm plicul capsat cu însemnele mănăstirii în care aromind
cuminte e aşezată păştiţa de azi, de mâine, de totdeauna, ne
urcăm în maşină fără să fim părăsiţi de sfinţenia locului şi a
zilei.
Aş zbura pe deasupra domeniului mănăstirii, mi-aş întinde
aripile, aş cuprinde-o, dar pot oare întina prin zboru-mi păcătos
un asemenea loc şi o asemenea clipă sfinţită?
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NIŢǍ AL POPII
Ilie FÎRTAT

N

iţǎ, nu prea putea
aţipi şi se tot
pǎstrǎgǎlea prin pat încercând în fel şi chip sǎ uite de
durerea din umǎrul stâng,
unde un glonte din primul
rǎzboi mondial îi lǎsase o cicatrice urâtǎ ce îi vestea, prin
nişte dureri ascuţite, fiecare
schimbare de vreme. Era singur acasǎ. Nevastǎ-sa
plecase pe la pǎrinţi ei, iar servitoarea îşi terminase
treaba şi plecase acasǎ. Seara pǎruserǎ sǎ dea
câteva stele, dar un nor dinspre apus le acoperise
şi sta să dea în ploaie.
Oare sǎ i se fi pǎrut? Ridicǎ capul de pe perinǎ,
ascultǎ dar nu se mai auzi nimic. Parcǎ i se pǎruse
cǎ umblǎ cineva prin camera a bunǎ de la drum.
Sigur cǎ i se pǎru! Încercǎ iar sǎ uite totul şi sǎ
adoarmǎ. Nu, de data asta este sigur. S-au auzit
paşi. Este cineva acolo. Niţǎ sare sprinten din pat
şi iese în salǎ. Pe întuneric cautǎ în dreptul portiţǎi
un ciumag pe care-l ştia acolo. Dar ciumagul nu
mai era. Probabil cǎ servitoarea, când plecase-l
luase în mânǎ sǎ se apere de câini. Atunci, cu mâna
goalǎ vru sǎ intre în camera de unde se auzise zgomotul dar surprizǎ; uşa nu vru sǎ se deschidǎ.
Cineva trǎsese zǎvorul prin interior. De data asta
nu mai încǎpea vorbǎ; cineva era în camerǎ. Se
auzeau paşi precipitaţi spre fereastra dinspre drum.
Apoi zgomotul unei sǎrituri în grǎdiniţa din faţa
casei. Niţǎ nu mai stǎtu pe gânduri, sǎri peste
portiţa de la salǎ şi încercǎ sǎ-i taie calea hoţului.
Acesta, mai dibaci, dintr-o sariturǎ peste gard, fu
în drum. Dar nici Niţǎ nu se lǎsǎ mai pre jos. Hoţul
o luǎ la vale spre casa lui Ion Sǎndulescu. Dupa
casa acestuia era un pârǎu şi un drum care duceau
spre Dobricea care era aproape secatǎ. Hoţul, dacǎ
ajungea aici, era scǎpat. Dracul îl mai gǎsea prin
aninii deşi ce creşteau pe malul apei şi de o parte
şi de alta! Aşa cǎ bietul Niţǎ începu sǎ strige cât îl
ţineau puterile:
“- Sai nea Ioane, sai bǎǎǎ, hoţi! Sǎriţi, fraţilor,
sǎriţi! Hoţii, bǎǎǎ, hoţii! Sai nea Ioaneee, sai bǎ!”
Norocul lui Niţǎ a fost cǎ Ion Sǎndulescu tocmai ce venise de la prietenul sǎu Nicolae al
Mandiţei, unde-și făcuse un obicei ca în fiecare
seară să-și depine amintirile - încă proaspete în
mintea lor - din război şi se brodise pe la porci cǎ
avea o scroafǎ ce sta sǎ-i fete. Auzind gǎlǎgia, Ion
Sǎndulescu puse mâna pe furcǎ şi ieşi în drum.
Când se uitǎ la deal vǎzu doi inşi ce fugeau spre el
dar nu distingea care este Niţǎ şi care este hoţul.
“- Care e hoţul, mǎ? “
“-Ǎl din faţǎ nea Ioane, strigǎ Niţǎ disperat.”
“-Ǎl din spate nea Ioane! “, strigǎ şi hoţul,
încercând sǎ-l imite pe Niţǎ, dându-şi seama cǎ de
aceastǎ pǎcǎlealǎ ţine salvarea sa.
Dar hoţul a avut ghinion. Nu a reuşit sǎ-l înşele
pe Ion Sǎndulescu, care deşi şchiop, cu o schijǎ de
obuz încǎ în picior, la miruit scurt în creştetul capului cu furca. Acesta a picat cât a fost de lung în
mijlocul drumului ca şi cum nici nu l-ar fi vǎzut pe
cel doborât, pregǎtise furca sǎ loveascǎ şi a doua
oarǎ.
“-Stai bǎ, care eşti cǎ te mirui şi pe tine!”
“-Nu da nea Ioane, sunt eu Niţǎ.”
“-Ce pǎţişi mǎ nene! Cine-i omul ǎsta? “
“-Nu ştiu nea Ioane, dar este sigur un hoţ. Sǎri
de la mine din camera de la drum, pe fereastrǎ.
Dacǎ nu te nimereai dumneata
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nu-l prindeam. Apuca pe la urechea podului şi
aliluia, scǎpa!”
“-Adǎ, Niţǎ frate, o funie sǎ-l legǎm bine, cǎ
vǎd cǎ începe sǎ mişte şi-i pǎcat de Dumnezeu
sǎ-l mai pǎlesc o datǎ.”
A adus Niţǎ o funie şi l-au legat bine de stâlpul
porţii. Între timp, hoţul îşi revenise de tot.
“- Cine mama-dracului eşti bǎ şi ce cauţi la
mine în casǎ?” îl luǎ Niţǎ din scurt, bǎgându-i în
ochi un felinar, sǎ-l vadǎ mai bine.
“-Sunt Ivan, nea Niţǎ, Ivan – hoţul, cel mai
mare bandit al Oltenie!”
“-Ia’uzi, bǎ, e Ivan – hoţul. De unde mamadracului mǎ ştii, bǎ, tu pe mine cum mǎ cheamǎ?”
Între timp se strânseserǎ şapte-opt ţǎrani cu
furci şi cu topoare în mâini, unii dintre ei în izmene
şi desculţi. Şi veneau mereu.
“-Te ştiu nea Niţǎ, cǎ de mult te pǎzesc sǎ-ţi dau
atacul.”
” – Care te duci bă până la postul de jandarmi,
să vină-n coa, să vedem ce facem cu ăsta ?” o întrebare mai mult rugăminte a lui Niţă aruncată
grupului de gură cască format din muieri, copii şi
ţărani ce începuse să se îngroaşe în jurul prinsului.
Vorba că Niţă al Popii a prins pe hoţul Ivan, spaima
multora mai cu stare s-a împrăştiat cu iuţala gândului prin tot satul cu toate că era miezul nopţii.
-” Mă duc eu, Nea Niţă.” Sări cu gura Ioniţă al
Păunii, un zdrahon de flăcău ce, de teamă că s-ar
putea să i-o ia altul înainte, o şi zbughise spre postul de jandarmi din centrul satului, fără să mai
aştepte vre-o vorbă de încuviinţare şi fără să mai
privească îndărăt.
În jurul hoţului, se strânsese buluc de lume, tot
satul, cu mic cu mare. Unii-l căinau alţii-l înjurau
şi-i mai băgau câte un ghiold scurt pe sub coaste.
Dacă nu erau nea Ion Săndulescu şi cu Nea Niţă,
să-l protejeze de ăia care-i tot căutau coastele
hoţului, clar cu mult mai mulţi decât ăi care-l
căinau, bietul Ivan nu cred că scăpa cu viaţă.
Lui Ivan i se dusese vestea în întreaga Oltenie.
Cei cu o oarecare stare nu prea dormeau liniştiţi.
Se spuneau despre el multe. Unele adevărate, altele… ! De pildă se spunea că-şi anunţa victimele
printr-un răvaş pe care-l semna ” Ivan, de meserie
hoţ, cel mai mare bandit al Olteniei.”
Au venit şi jandarmii într-un târziu, încă
buimaci de somn, seara se încurcaseră mai mult pe
lângă o oală de vin la cârciuma lui Nea Tănasie.
” – La o parte oameni buni, lăsaţi-ne să ne
facem datoria! ” strigă răguşit unul dintre jandarmi,
probabil şefu ce urmat de ceilalţi doi tovarăşi îşi
fac cu greu loc printre oameni. Ajung lângă Ivan,
îi pun cătuşele şi-l ia cu ei fără să se sinchiseasca
de cei din jur. După ce se departă de grup, ce se
liniştise ca prin farmec, cel răguşit, strigă :
-” Bă, ăia care aveţi vreo legătură cu faptele din
seara asta, nu uitaţi, vă aştept maine dimineaţă la
postul de jandarmi să stăm de vorbă, da ?” Şi-şi
continuă drumul cu Ivan între ei ca şi cum nimic
nu s-ar fi întâmplat.
Luna, ce răsărise între timp, privea şi ea mirată
spectacolul, de sus, de pe bolta înstelată. Nişte cucuvele cântau undeva peste Dobrice. Femeile, cu
spaimă în suflet, îşi fac crucea mare chemând
copiii şi luând-o fiecare încetişor către casă.
Bărbaţii mai rămân puţin să mai audă încă o dată,
pentru a nu ştiu câta oară, povestea prinderii lui
Ivan hoţul, cel mai mare bandit al Olteniei, din
gura lui Nea Niţă şi a lui Nea Ion Săndulescu.

MARIAN HOTCĂ
M

arian Hotcă (n. 14 august 1993) este un poet
născut în Baia Mare, judeţul Maramureş. A absolvit în anul 2012 „Colegiul Naţional Mihai Eminescu”
din Baia Mare secţia Filologie. În momentul de faţă este
student în anul al III-lea la Universitatea Tehnică din ClujNapoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, la Facultatea de Litere, specializările Limba şi Literatura
Română şi Etnologie. Este membru la Cenaclul Scriitorilor din Maramureş. Scrie poezie încă de la vârsta de opt
ani, poeziile fiindu-i publicate în revista şcolii în care a

învăţat.
În noiembrie 2013 debutează în revista Nord literar cu poemele: Definiţia
visului, Mitologie urbană şi Sobrietate cosmică. De atunci colaborează la
mai multe reviste cu profil literar, publicând poeme atât în România cât şi în
Republica Moldova şi Canada. I s-au publicat poezii în revistele: Nord Cultural, Revista Română, Nord Literar, Oglinda Literară, Omniscop, Răsunetul,
Revista Singur, Melidonium, Cetatea Culturală, LitArt, Dăruiri Literare, Climate literare, AVA (Agenda Valorilor Actuale), R.O.C.A.D.A, Basarabia
Literară, Destine literare (Montréal), Boema, Dunărea de jos, Revista Nouă,
Urmuz, Negru pe alb, Mantaua lui Gogol, Spaţii Culturale, Arcade, Caiete
Silvane, Izvoare codrene, Popasuri culturale româneşti, Glasul
Maramureşului, Pro Saeculum, Bogdania, Apollon, Tribuna, Limba Română,
Ecouri literare, Citadela, Constelaţii diamantine, Luceafărul etc.
Din februarie 2014 este colaborator permanent la Revista Boema din
Galaţi, efectuând corecturi şi propunând materiale pentru publicare. În iunie
obţine Premiul I, secţiunea poezie la Fesitivalul - Concurs Naţional de
Creaţie literară „Bogdania”, ediţia a III-a, Focşani. A apărut în diferite antologii de poezie: Cuvânt în lume, Antologie de creaţie literară şi artistică, mai
2014; Lira de foc, Antologie de creţie literară, Asociaţia Scriitorilor pentru
Promovarea Realizărilor Artistice (A.S.P.R.A.), Galaţi, 2014; Poezia, prietena mea, Editura Dandes Press, Drobeta-Turnu Severin; Poezii, poezii, Editura Dandes Press, Drobeta-Turnu Severin, 2014; Iluzii de vară, Editura
Dandes Press, Drobeta-Turnu Severin, 2014; Antologia Limba noastră cea
română, Starpress, 2014; Simbioze lirice, Antologie de poezie, volumul VIII,
Editura Anamarol, Bucureşti, 2014; Antologia omagială Adrian Păunescu,
„Să nu-l uităm”, Editura Inspirescu, 2014; Iubirea, dincolo de vis, Editura
StudIS, Iaşi, 2014, Revanşa cuvintelor, Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice (A.S.P.R.A.), Galaţi, noiembrie, 2014.
A publicat un volum de poezie Rătăcind cu Euterpe prin lumina lui
Guntenberg, Risoprint, Cluj-Napoca, decembrie 2014.

Poem mistic
Ce sfânt eram odată, prin grădină,
Eram berbec păscând grămezi de varză Şi-aveam şi coarne grele de lumină
Şi Dumnezeu m-avea mereu în pază.
Dar azi când sunt o altă vagă entitate
Tot smulg mistere crude din grădini;
Şi-aştept doar timpul plin de răutate
Să-mi schimbe mâinile-n tulpini.
Sub pleoapă vreau să ţin numai ţărână,
Iar râmele să treacă în şir indian,
Mugind prin pielea mea albă, păgână,
Mă strigă-n vremea oarbă an de an.
Iar mai târziu, un os suspect de var,
Se va topi în plâns divin de ceapă,
Lăsându-mă ca grâul muced în hambar
Ce-a încolţit sorbind umila apă.

Poem mistic
Născut-am mămăligi din mucedă făină
Şi am nutrit şi porci, şi câini, şi şobolani,
Din întuneric eu am zămislit lumină Şi din cuvinte crude numai trei golani.
Mi-s oasele de var şi se topesc în soare
Aud nisipul orb cum tremură în mine Şi visele uscate primesc surdă culoare
În holda mea cu îngeri şi serbede suspine.

Voi sta ca pâinea caldă-n lungă aşteptare
Cu ruga-mi frământată-n albe rugăciuni:
Să mă audă sângele infect, în disperare,
Cum tot renasc în propriile-mi minuni.
Voi smulge azi şi caznele din rădăcini
Acum când se apropie mâine seceratul Şi-mi voi zidi doar duhul între mărăcini
Ca să-l zăresc de jos - pe Preaînaltul.

Brozdii
Mai cred în simplitate și-n ceaiul de urzici
Și-n brozdii ce-i mâncam doar primăvara,
Căci îmi lăsau pe limbă boibe ori mătrici
Să nu slobod din gură ciuful ori ocara.
Urzici mi-e dor să strâng de prin aroc,
Udate de sufliți ori alte pure minerale
Când Babele își leapădă și ultimul cojoc,
Eu tot fierbeam la brozii prin amorțite oale.
Apoi fideauăle din toarte parcă tremurau
Văzând verdețuri pentru prima dată Și-n heredie dumnezeiesc psalmodiau
Că l-au zărit pe Domnul cu fața-i erodată.
Dar c-un blidoc de brozdii țapân de groștior,
De ești dobitoc, ori om, și sfântă entitate;
Ți-a crește în obraz un sângeriu bujor
Sorbind avid din zamă, azi, cu sănătate.
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SLUJBE BISERICEŞTI ŞI PELERINAJE, ÎN IERUSALIM
– Note de călătorie –
III
Veniamin MICLE

D

uminică, 22 august 1982, în
biserica Reprezentanţei româneşti de pe lângă Patriarhia Ierusalimului a început slujba în sobor la ora 9,00.
Sfânta Liturghie, la care a asistat şi
Prea Cuviosul Arhimandrit Narcis, stareţul Mănăstirii Sfânta Cruce din
Ierusalim, a fost oficiată de toţi preoţii
prezenţi.
După terminarea Slujbelor bisericeşti, s-a servit, în Salonul oficial, o cafea şi un coniac. Apoi a
sosit părintele Timoteos, secretarul Patriarhiei ortodoxe; un
tânăr foarte vioi şi inteligent; cunoaşte limbile greaca, engleza,
rusa, franceza, descurcându-se binişor şi în română.
Intenţionam ca după amiază-zi să vizităm Garden Tomb, dar
era închis. Am trecut pe la o frumoasă mănăstire germană, pe
la autogară şi am intrat prin poarta Damascului în cetatea Ierusalim, unde am vizitat bogatele bazare, garnisite cu tot ce doreşte omul. De fapt, în Ierusalimul vechi, toate străzile au
magazine. Aici se găsesc obiecte de artă confecţionate din lemn,
faianţă, fildeş, aramă, ceramică şi piele; broderii şi ferecături;
îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, seminţe, fructe (banane,
portocale, lămâi, pere, struguri, mere, prune, rodii, smochine).
Proprietarul unui magazin ne-a salutat. Apoi, ne-am reîntors la
Cămin.
A doua zi, am făcut o excursie în Galileea (Vezi: Arhim. Veniamin Micle, De la Ierusalim, spre Galileea şi retur – Note
de călătorie II, în „Povestea Vorbii 21”. Anul III (XXII). Serie
nouă, nr. 4 (10) - decembrie 2014, p. 9, col 1-3; p. 10, col. 1).
Reîntoşi din Galileea, în ziua de 24 august, însoţiţi de Prea
Cuviosul Arhimandrit Teofil, superiorul Căminului românesc,
am vizitat Patriarhia ortodoxă a Ierusalimului. Arhiepiscopul
Vasile de Neocezareea ne-a primit în biroul Secretariatului,
unde am servit o cafea. Arhiepiscopul vorbeşte frumos engleza,
greaca şi araba. După o jumătate de oră, am fost introduşi în
Sala tronului patriarhal. Aici, în centru, se află tronul patriarhal
cu baldachin; în dreapta un torn mai mic, precum şi fotolii de
o parte şi de alta. În sală, sunt patru rânduri de scaune pluşate
cu roşu. A intrat Sanctitatea Sa, patriarhul Diodor, fost arhiepiscop de Aman; un chip senin, de statură înaltă, impunător,
energic; barba foarte albă, deşi are numai 59 de ani. I-am sărutat
mâna, ne-a binecuvântat şi ne-am îmbrăţişat. Am ocupat loc şi
ni s-a servit câte un pahar cu suc de grepfrut. În acel timp, a intrat un grup de pelerini americani, conduşi de un preot grec.
Fiecare a sărutat mâna patriarhului şi i-a lăsat câte un plic. După
plecarea lor, patriarhul s-a întreţinut cu noi; foarte încântat de
România, ne-a spus: „Dacă nu aş fi patriarhul Ierusalimului,
mi-ar plăcea să trăiesc în România!”. Ne-a oferit câte o poză şi
o icoană. Am ieşit şi am vizitat, de pe acoperiş, clădirile Patriarhiei.
În ziua de 25 august, deşteptarea la ora 3,30. La 4,00 a început procesiunea de la Sfântul Mormânt din Ierusalim la Mormântul Maicii Domnului din Grădina Ghetsimanii, cu icoana
Sfintei Fecioare. Icoana, îmbrăcată în argint, reprezintă pe
Maica Domnului aşezată pe catafalc, fiind purtată de un arhimandrit îmbrăcat în felon. Cortegiul era format din câţiva episcopi şi toţi clericii Sfântului Mormânt, precum şi câteva mii de
credincioşi ortodocşi din Ţara Sfântă şi pelerini veniţi din toate
părţile globului pământesc. Printre ei, observăm călugări şi călugăriţe catolice, cunoscuţi după uniformele specifice ordurilor
monahale. Am străbătut Via Dolorosa. Deşi dimineaţă, se adunase multă lume pe marginea străzilor şi pe la geamurile clădirilor ca să vadă procesiunea. În Ghetsimani, icoana a fost
aşezată în mormânt. Am sărutat-o cu evlavie şi fior sfânt. S-a
oficiat slujba religioasă, apoi ne-am reîntors la Căminul românesc.
După masă, am mers în oraş şi am cumpărat obiecte religioase, ca amintiri pentru credincioşii din ţară. Pe Muntele

Sionului, am vizitat Catedrala armenească, unde se păstrează
mormântul şi capul Sfântului Apostol Iacob, primul episcop al
Ierusalimului; clădiri mari şi solide, iar biserica este plină de
tablouri religioase. Tot aici este Catedrala Adormirii Maicii
Domnului. O construcţie monumentală; în criptă, statuia Maicii
Domnului pe catafalc, cu baldachin. În jurul pereţilor, altare ale
unor biserici din diferitor ţări: Coasta de Fildeş, Austria,
Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii etc. Superiorul,
„le père Nicolas” de la Mănăstirea Chevetogne din Belgia, nea zis: „Mai multe altare ale popoarelor, numai românii nu au!”.
Avea dreptate. Pardoseala bisericii, în mozaic, cu trei cercuri în
centru, apoi Sfinţii Apostoli, prooroci, semnele zodiacului. Biserica are un bogat bazar cu tot felul de obiecte religioase.
Am coborât Muntele Sionului către Valea Iosafat, în exteriorul zidurilor. Ne-am îndreptat către Zidul plângerii, care este
frumos amenajat. O piaţă deschisă, pavată cu piatră. Lume
multă; evrei la zid, turişti. La intrare, un soldat controlează vizitatorii. Multe maşini militare cu soldaţi; unele veneau, altele
plecau. Observăm mari săpături arheologice la locurile unde se
află resturile din construcţiile împăratului Solomon (971– 931
î. Hr.), în special ale grajdurilor care dădeau spre Poarta gunoiului. Am străbătut oraşul şi am ieşit prin Poarta Damascului,
îndreptându-ne spre Cămin.
În ziua următoare, 26 august, am plecat cu autobusul la EinKarim, locul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, unde Fecioara
Maria a vizitat-o pe Elisabeta. O frumoasă localitate în apro-

pierea Ierusalimului, situată în munţi acoperiţi cu o bogată vegetaţie. În această zonă se găsesc următoarele mănăstiri:
Mănăstirea rusească de călugăriţe, aflată sub jurisdicţia Patriarhiei din Moscova. Biserica este foarte frumos îngrijită; chiliile, mai modeste. Era şi o maică din România, numită „Maria
cea Mică”, care venise aici când avea 48 de ani, iar acum are
80.
Mănăstirea catolică a franciscanilor, zidită în anul 1954, pe
un loc vechi din secolul al II-lea, confirmat de o piatră lucrată
în stilul caracteristic epocii respective. Ulterior, cavalerii cruciaţi au ridicat o biserică în secolul al XII-lea. Actuala biserică
este construită pe vechile ruine, păstrate în partea inferioară, la
bază. Pictura este realizată de un italian, cu scene din viaţa Maicii Domnului, precum şi chipurile tuturor sfintelor care poartă
numele de Maria. Există şi o inscripţie românească: „Măreşte
suflete al meu pe Domnul…”.
Mănăstirea Notre Dame de Sion a călugăriţelor catolice,
unde vieţuiesc şi trei călugăriţe românce, dar nu le-am întâlnit,
fiind plecate în oraş. Biserica este foarte modestă, fără pictură;
n-are covoare, decât o simplă rogojină, bănci şi câteva cărţi de
rugăciuni bilingve: franceză-ebraică.
La întoarcere, ne-am permis luxul să bem un suc de fructe;
făceam mari economii, din lipsa banilor.
Seara am fost cu părintele Chesarie la telefon, apoi ne-am
plimbat vreo oră prin oraş. Am trecut pe lângă Русская
Миссия, un întreg ansamblu de construcţii, cu o biserică monumentală, având în stânga două clădiri impunătoare, în dreapta
alta mai mare, iar pe colţurile grădinii, altele mai mici. O ade-

vărată citadelă, cu mari posibilităţi de cazare a pelerinilor.
În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, 27 august
– stil vechi – la ora 7,00 s-a organizat pelerinajul de la reşedinţa
Patriarhiei Ierusalimului la Mormântul Maicii Domnului din
Ghetsimanii, unde s-a oficiat slujba Prohodului. În fruntea cortegiului, un grup de tineri şi tinere, aproximativ 30, îmbrăcaţi
în uniformă militară, cu tobe; urmau călugăriţele, călugării, ierarhii, patriarhul şi credincioşii. S-a parcurs traseul obişnuit. În
biserică se adunase multă lume. Patriarhul a slujit cu mitra şi
mantie, iar ceilalţi ierarhi numai cu camilafce. Seara, am oficiat
la biserica de la Căminul românesc: Vecernia, Utrenia şi Prohodul Adormirii Maicii Domnului. Au participat şi câţiva credincioşi români.
La ora 7,00, în ziua Praznicului, am plecat la Mormântul
Maicii Domnului. Aici s-a oficiat Sfânta Liturghie de către doi
arhierei, doisprezece preoţi şi doi diaconi. Cântăreţii de la strană
au cântat frumos. Apostolul şi Evanghelia au fost citite în limba
greacă şi arabă. După Evanghelie, s-a rostit predica în greacă
şi, puţin, în arabă, de un episcop care s-a dovedit stăpân pe ambele limbi. Lume destul de multă, dar gălăgioasă.
Fiind praznic, patriarhul Diodor al Ierusalimului ne-a invitat
la masă. La ora 12,00 ne-am prezentat la Patriarhie; o frumoasă
reşedinţă nouă, construită pe temelii mai vechi, într-o grădină
destul de spaţioasă, în spatele clădirii de la stradă, unde se găseşte Sala sinodală. Saloane elegante, foarte curate, mobilate
cu fotolii şi canapele, covoare, încălzire centrală. Masa am servit-o în trapeza „Frăţiei Sfântului Mormânt”; o sală austeră, fără
nici un ornament, afară de Icoana Mântuitorului care binecuvintează nişte pâini, butoaie cu măsline şi altele cu vin. În
frunte era patriarhul, urmat de doisprezece episcopi, de preoţii
şi diaconii care au oficiat sfintele slujbe. Meniul: pilaf cu carne
de oaie, o plăcintă, salată, cartofi prăjiţi, mere, pere, struguri,
vin şi apă. Un episcop a cântat; apoi, un ierodiacon de la Mănăstirea Simono-Petras din Muntele Athos, foarte bun cântăreţ,
a cântat mai multe imnuri bisericeşti.
Dorind să participăm la o slujbă nocturnă, în 29 august, am
plecat la Mormântul Domnului, unde s-a oficiat Sfânta Liturghie, între orele 0,00–3,00. Utrenia a fost cântată de doi călugări; la strana stângă, părintele Ştefan, foarte bun cântăreţ.
Arhiereu liturghisitor, mitropolitul Vasile, pasionat în slujire,
chiar evlavios; din sobor au făcut parte doi preoţi şi un diacon.
Asistenţă: câteva călugăriţe rusoaice, greceşti, vreo cinci români şi alţi pelerini. Răspunsurile au fost date de călugărul care
a condus grupul de pelerini întâlniţi la patriarh; un cântăreţ excepţional, stăpânea întreaga Liturghie pe de rost.
La ora 9,00 am asistat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica
de la Cămin, apoi am servit masa în comunitatea românească.
Seara, s-a oficiat Paraclisul Maicii Domnului, fiind cântat în întregime. După slujbă, ne-am urcat pe acoperişul clădirii ca să
vedem Ierusalimul noaptea. În Ţara Sfântă, la ora 18,00 este
deja întunerec. M-a impresionat crucea bisericii perforată de
gloanţe din timpul războiului. Ne-am întâlnit cu prof. Mocanu
din Iaşi, delegat la un Congres ştiinţific, ţinut la Haifa; era foarte
încântat de tot ceea ce văzute la Ierusalim şi în Israel.
Un nou pelerinaj am întreprins în ziua de 30 august, plecând
la ora 7,00 din autogara arabă a Ierusalimului cu autobusul de
Ierihon ca să vizităm Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul,
numită şi Khoziba sau Wadi Kelt. Călătoria a fost minunată, pe
excepţionala şosea realizată în ultimii ani. La un moment, şoseaua nouă părăseşte pe cea veche, care trece prin apropierea
Mănăstirii, astfel că ne-am continuat călătoria pe jos. Şoferul
arab, foarte amabil, ne-a anunţat unde să coborâm. Deşi soarele
începea să se înalţe, drumul a fost minunat, datorită adierii vântului care domoleşte puterea toridă a căldurii. În jurul nostru se
înălţau munţi sterpi, fără nici un fel de vegetaţie, doar nişte tufe
de scaieţi apăreau pe unele versante. Din loc în loc, câte o aşezare de beduini, cu capre şi găini în jurul corturilor; butoaie de
tablă, probabil cu apă, câini care lătrau la noi. Pe versanţii munţilor, turme de capre negre, cu urechile mari, lăsate în jos; grupuri de măgăruşi căutau ceva de mâncare.
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După mai bine de o oră de mers, am văzut pe vârful unui
munte o cruce mare, vopsită în negru. Mi-am adus aminte din
anul 1973 că Mănăstirea era străjuită cu astfel de cruci fixate
pe vârful munţilor din împrejurimi. Am urcat până la ea; de aici
se vedea Mănăstirea atârnată de stânci, asemenea cuiburilor de
rândunele. Erau nenumărate cărări făcute de caprele beduinilor;
voiam să ne aventurăm pe una, crezând că vom ajunge mai repede la destinaţie. Din prudenţă, am renunţat şi, probabil, s-a
procedat bine.
Am revenit la drum. După câteva sute de metri, o cărăruie
săpată în stâncă începea să coboare în serpentină spre Wadi
Kelt. Am ajuns la nişte trepte late, noi, din ciment, care coborau
până în vale şi urcau pe versantul opus spre Mănăstire, ceea ce
uşura mult drumul. Trecuse de ora 10,00, iar căldura crescuse
în grade.
Iată-ne ajunşi la Mănăstire; am intrat în curtea acoperită cu
bolţi, sprijinite pe coloane puternice, toate din piatră. Apare un
călugăr; l-am salutat. Dintr-un anumit loc, unul strigă: „Sunteţi
români?”. Da, am răspuns. Era părintele Ghenadie, de 76 de
ani, cu metania la Muntele Athos, şi vieţuitor aici de 18 ani. Iam spus că am venit să ne închinăm la moaştele Sfântului Ioan
Iacob. Român de origine, trecut la cele veşnice în anul 1960 şi
canonizat în 1980 de Patriarhia Ierusalimului, datorită faptului
că trupul său nu s-a descompus, ci a rămas întreg. Ne-a condus
întâi în biserică, am sărutat icoanele; este o tradiţie mănăstirească.
În această Mănăstirea, au mai trăit călugări cu viaţă sfântă.
Dintre ei, menţionăm pe Sfântul Gheorghe Hozevitul (+540),
Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan şi alţi cuvioşi cu viaţă aleasă, petrecută în liniştea din Wadi Kelt.
Părintele Ghenadie ne-a condus în paraclis; acolo se găseau
nenumărate cranii de cuvioşi călugări, unele mai strălucitoare
decât altele, potrivit sfinţeniei vieţii lor, şi o mulţime de oseminte. Apoi, am sărutat racla Sfântului Ioan Iacob; trupul său
este exact aşa cum a adormit, îmbrăcat în uniforma monahală:
mantie, fes şi ghete vechi în picioare. Faţa, foarte albă, pare pietrificată; barba, aşa cum apare în ultimele sale fotografii din
viaţă; mâinile, la fel de pietrificate. Ne-a impresionat! Ne-am
rugat pentru toţi cei dragi ai noştri.
L-am întâlnit pe părintele Ioanichie, alt român, proegumenul; egumenul era la Ierusalim.
Cuviosul Ghedeon, cu ajutorul ucenicului său – un bătrân

arab, surd dar foarte mucalit – s-au îngrijit să ne servească câte
o cafea. Am cumpărat nişte vederi. Părintele Ioanichie ne-a povestit amintiri personale din ţară.
La ora 12,00 părăsim Mănăstirea. Am coborât şi am traversat viaductul care trece pe versantul opus al Mănăstirii. Am băut
apă, care era aproape caldă. Până la şosea, urcuşul a fost plăcut
că adia vântul caracteristic; de aici, căldura devenea tot mai insuportabilă. După o oră de mers, ne-am adăpostit într-o peşteră
naturală, situată în marginea drumului, să ne răcorim puţin. Ca
să mă aşez mai comod, am adus o piatră din drum. După ce mam aşezat, am zis: „Nu cumva există ceva jivini pe aici?”, uitându-mă în jur. Îndată am văzut deasupra capului un cameleon;
primul în viaţa mea. Nu era mare. Se uita speriat la noi, însă era
atât de greu de observat, pentru că avea exact culoarea stâncii
din peşteră: galben cu nuanţe albe şi roşietice. Într-un colţ, era
altul. Probabil erau mai mulţi, dar nu-i vedeam, datorită capacităţii lor de a-şi însuşi culoarea mediului înconjurător. M-am
gândit să iau ca amintire câteva bucăţi de pietricele, din „Peştera
cameleonilor”, cum am denumit-o, şi în timp ce mă străduiam
să rup câteva bucăţi, un cameleon ţâşneşte chiar din acel loc.
Am luat amintirile, renunţând la răcoarea peşterii, de teama cameleonilor care mişunau peste tot.
Când am ieşit din peşteră, cerul era acoperit de stoluri uriaşe
de berze; erau zeci de mii. N-am văzut niciodată aşa ceva! Făceau antrenament de zbor. La fâlfâitul aripilor, văzduhul vuia
de foşnet ca o pădure sub bătaia unui vânt puternic. Mi-au venit
în minte versurile poetului George Coşbuc: „Prin vulturi vântul
viu vuia!”.
Drumul devenea tot mai greu; era perioada cea mai toridă
din cursul zilei. Ne-a impresionat mulţimea caprelor negre,
aduse de beduini la apeduct să le adape. În deşert, pe coasta
unui deal, cobora un beduin; am avut pentru prima dată în viaţa
mea sentimentul deplin al solitudinii, de singurătate a omului,
în imensul spaţiu nemărginit. M-am gândit la Mântuitorul Care,
singur, maiestuos, a ieşit din pustia Carantaniei şi a mers la
Sfântul Ioan Botezătorul care, arătându-L mulţimilor, a rostit
celebrele cuvinte: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”.
După altă oră de mers, am întâlnit pe ierodiaconul de la Mănăstirea Simono-Petras, însoţit de un călugăr tot de la acea Mănăstire athonită, care ne-au spus: „Mergem să sărutăm pe
Sfântul Ioan din România”.
Ne-am continuat drumul, şi am ajuns în şoseaua principală.

Aici, în aşteptarea autobuzului, am urmărit lupta dintre o furnică şi un viespe mare de pustie, care era să cadă victimă, dacă
nu-l salvam.
Până la sosirea autobusului de Ierihon – Ierusalim, ne-am
aşezat pe marginea şoselei. Era o căldură insuportabilă. Camioanele şi autoturismele care treceau în mare vitează ne mai
răcoreau datorită curentului produs de ele. Unii şoferi de taxi
ne propuneau să urcăm, dar renunţam din economie de bani.
După o aşteptare de vreo 20 de minute, trece un autoturism; şoferul claxonează, opreşte şi ne invită să urcăm. Erau trei tineri
care aparţineau Comunităţii Ortodoxe Evreieşti din Ierusalim,
care uneşte pe cei mai fanatici păzitori ai Legii iudaice, recunoscuţi adversari înverşunaţi a tot ceea ce nu-i ca ei. Am urcat.
Ne-au întrebat dacă suntem evrei; le-am răspuns că nu. Ne-am
înţeles foarte greu, pentru că vorbeau numai idiş şi câteva cuvinte germane. Am încercat să le spunem că am venit să vizităm
locurile sfinte din Ierusalim, Zidul Plângerii, mormintele patriarhilor de la Hebron, stejarul Mamvri al lui Avraam, fântâna
lui Iacob, şi alte locuri istorice din Vechiul Testament, faţă de
care ştiam că au evlavie. Când le-am spus că mergem la Shivtei
Israel – strada unde este situat Căminul românesc – şi-au dat
seama că suntem preoţi ortodocşi. Cu toate acestea ne-au adus
până la destinaţie, în vecinătatea căreia se găseşte Sinagoga lor,
unde au lăsat pe unul dintre ei. Când am povestit celor din
Cămin, au rămas uimiţi, întrucât nu se mai întâmplase niciodată
aşa ceva. Dimpotrivă, se trezeau de multe ori cu pietre în geamuri, cu scuipat dacă îi întâlnea, cu scandaluri etc.
În ultima zi de şedere la Ierusalim, 31 august, Prea Cuviosul
Părinte Arhimandrit Teofil a dorit să ne mijlocească, cu un taxi,
vizitarea Mănăstirii Sfânta Cruce. Am mers. Stareţul Narcis nu
era acasă; se găsea în oraş, unde stă aproape tot timpul, întrucât
se plictiseşte, fiind singurul vieţuitor. Mănăstirea este una dintre
cele mai monumentale aşezăminte monahale ortodoxe din Ierusalim; are peste 300 de chilii, dar în prezent este pustie! Totuşi, au renovat-o faţă de anul 1973, când am vizitat-o prima
dată; terenul l-au împrejmuit cu zid, au o frumoasă grădină cu
măslini, dar predomină mizeria şi o totală neîngrijire.
Reîntorşi de la Mănăstire, am mers în oraşul vechi, unde neam aprovizionat cu ultimele cumpărături. Apoi, am trecut pe la
Sfântul Mormânt şi Golgota, luându-ne rămas bun de la Locurile Sfinte din Ierusalim.

CÂTEVA IMPRESII DESPRE ROMANUL „COMOARA
BLESTEMATĂ” DE ION NĂLBITORU
Ion I. PĂRĂIANU

P

rin lucrările sale,
Ion Nălbitoru se
înscrie în marea galerie a
prozatorilor de seamă din
literatura română. Dacă
ne-am referi numai la descrieri l-am pune în rând
cu Ion Ghica, Grigore
Alexandrescu, Alecu Russo, Alexandru
Vlahuţă, Mihail Sadoveanu, Geo Bogza s.a.
Deşi de profesie inginer hidrotehnist, Ion
Nălbitoru e cunoscut în ţară şi străinătate ca romancier, poet, dramaturg, fabulist, memorialist.
Despre cărţile lui putem să scriem zeci de
pagini, dar acum, în rândurile ce urmează, îmi
exprim, în puţine cuvinte, părerea despre romanul „Comoara blestemată”, lucrare apărută
la Editura Petrescu (Rm. Vâlcea) în anul 2012.
Cartea are 180 de pagini cuprinse între
coperţi executate cu mare rofesionism:
Valentin Ovidiu Ciorobea, precum şi machetarea grafică, la fel.
Romanul „Comoara blestemată” e compus
din treisprezece capitole, pe care le puteţi găsi
şi în „Confluenţe literare”, revistă
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internaţională de creaţie literară şi culturalartistică, publicate de către autor pe o perioadă
de şapte săptămâni: 29 septembrie 2014-22
noiembrie 2014.
Titlurile acestor capitole amintesc, cum
afirmă în „Prefaţa – Legenda ca
un sumum de adevăr istoric şi imaginaţie”
criticul literar Al. Florin Ţene, „de prozatoarea
italiană Matilde Serao, dar şi de unele povestiri
sadoveniene care recompun istoria”.
Romanul e conceput din două părţi. În
partea întâi autorul foloseşte ca mod de expunere naraţiunea care se desfăşoară în trecutul
istoric, borna de pornire fiind legenda, ce se
întinde pe o perioadă apreciabilă de timp, dar,
şi într-un spaţiu geografic la fel de mare;
cuprins între „Ţinutul Severinelor” până la
„Ţinutul Vâlcelelor”, între care se află „Ţinutul
Gorjiilor”.
Partea a doua este inspirată tot dintr-o
legendă, care a circulat în „Ţinutul Vâlcelelor”,
cum că o comoară ar fi fost, demult, îngropată,
dar se cercetează în zilele noastre de „căutătorii
de comori”, că fiecare doreşte să se
îmbogăţească peste noapte. După cum majoritatea ştim, aceste comori sunt îngropate de
„juraţi” în locuri bine alese şi ele nu pot fi
găsite şi luate de oricine şi oricând, ci tot de cei
ce le-au îngropat, după cum le-a fost

jurământul.
Aici şi acum putem aminti dispariţia
misterioasă a celor patru căutători de comori,
două perechi de tineri, care confirmă că orice
comoară este însoţită de un blestem, ceea ce ia speriat şi pe alţi visători. Numai că fiind descoperit Testamentul-(cheia cifrului)-lăsat de
Pătru
Văldescu-Principele Vâlcelelor, moştenitorii direcţi, dar şi alţi locuitori din acest ţinut
de basm au putut să-şi ducă restul vieţii întrun huzur.
Cercetător al trecutului, Ion Nălbitoru îşi
descoperă talentul de prozator, împletind armonios pagini inedite de istorie cu pagini de
legendă, ce fac plăcerea lecturii. Asemenea
legende circulă şi azi în multe localităţi.
Eroii romanului nu sunt numai oameni de
rând: Mariţa lui Gogonete, căpitanul Preda,
perechea Pătru şi Elena Vlădescu, Tudorel,

Mihăiţă, Hangiţa, ci şi fiinţe himerice: „o
arătare cu aripi uriaşe”-zburătoarea, diavolul,
vră- jitoarea, şi, care, totuşi, convieţuiesc de-a
lungul timpului.
Denumirile toponimice sunt la fel de sugestive: Pădurea Blestemată, Castelul, Pădurea
Vrăjită ş.a.
Ion Nălbitoru are un stil elaborat, îmbinând
cu meşteşug naraţiunea cu dialogul şi cu descrierea. La fel se întrepătrund planurile realfabulos, pentru că romancierul tratează
fabulosul într-un mod realist.
Din proza lui Ion Nălbitoru se desprinde
ideea, că el face parte din galeria scriitorilor
incluşi în noul curent literar „globmodernist”curent teoretizat de criticul Al. Florin ŢenePreşedintele Ligii Scriitorilor Români;
Membru corespondent al Academiei
Americană Română de Ştiinţe şi Arte.
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ION I. PĂRĂIANU
DRUMUL SPRE BISERICĂ
Drumul spre Biserică
Mărginit de mii de flori
Sensul unic ne indică,
Fără să avem fiori.
Ca-ntr-un marş binevenit
Trec sătenii credincioşi
Cu suflet şi trup smeritAdevăraţi ortodocşi.
În mâini poartă lumânăriLumină dumnezeiască,
Cum în Rai e pe cărări,
Pe toţi să-i călăuzească.

În naos cu rugăciuni
Către Tatăl-Dumnezeu,
La preoţi cu iertăciuni
Îşi spală sufletul greu.
Uşuraţi se simt acum
În suflete având doar pace,
Parcurgând acelaşi drum
Credinţa lucrarea-şi face.
Multe căi sunt rătăcite,
Doar cea spre Biserică
Naşte clipe fericite
Şi suflete-n Cer ridică!

LA ULTIMA CASĂ
Mătură vântul frunza pe cale,
Luna stă agăţată în vârful de fag;
Cu pasul măsor îngusta cărare,
Pe care o urc de-o vară cu drag.

M-apropii cu teamă de casa uitată
Sub poala pădurii, pe coastă, în beznă,
În care o inimă se zbate-ngropată
Într-o mocirlă ce trece de gleznă.

Uliţa e-n beznă şi pare pustie,
Doar pomii aruncă umbre pe cer;
Înainte-mi parc-a trecut o stihie,
Că toate din juru-mi-s vrăjite şi pier.

Iubita cuprinsă de spaimă m-aşteaptă
Cu ochii-n colţul basmalei plângând
În braţe cu teiul sădit lângă poartă,
Fără speranţă că-n noaptea asta ajung.

Mă ghidez după steaua polară
Şi bâjbâi ca orbul cu albul baston
În noaptea câlţoasă de vară,
Iar inima-mi palmă o ţin sub veston.

Dorinţa se-aprinde la orizont, departe,
Ca-n vânt pâlpâirea dragonului-steag
Când două taberi în luptă desparte;
La ultima casă, în torţă, două suflete ard.

MIHAI SPORIŞ

CONSTANTIN GEANTĂ
DINTOTDEAUNA….
Soșiei mele Elena –
Gabriela

Pascală
În Joia Mare... e taina, dar se aude
Tocmeala-n cugetul de Iude
Apoi pe seară-n Ghesimani
E somnul greu, potopu-i de duşmani
Se împresoară-n beznă c-un sărut
Calvarul „judecăţi” a început
Veni-va sigur noapte pe Golgota
Sfârşirea vremii să îşi ieie dota
„Finis coronat opus!”s-a spus
Supus, măreţ s-a răstignit Iisus
Crezul plăpând, timida şovăială
Dihonia, prea multa îndoială

Nu-şi află lesne, omul, leacul
Mult prea puţin ne este veacul
Atunci Tatăl-cuvânt S-a scris în carte
Ca tot ce-i nume: fie făr de moarte!

Te-am iubit
Dinainte de a mă naşte,
Pe când jumătăţile noastre
Se căutau în eonul dragostei.

Totala mântuire, iertarea de păcate
E la soroace bine decantate
Că viaţa nu-i ce-a fost şi... piere
Ci duhul alb din ziua de-nviere!

Te-am iubit
De când ne pierdeam
Printre funigeii jucăuşi,
Sau alergând printre zefiri,
Când printre acorduri fugare
Unduiam în cântece de
ciocârlie.

Să aveţi cu toţii lumina nouă a Învierii
firii, spre înoirea-vă personală!

Te-am iubit
În zumzetul mării,
În freamătul pădurii,
Purtat de alizee târzii,
Când, aţipind în jalea naiului,
Iubirea mea renăștea
În acorduri de caval.
De mână printre stele,
Sau îmbrăţişaţi
Printre pulberi argintii,
Te pierdeam regăsindu-te
În susurul izvorului,
În freamătul ierbii,
În unduirea coralilor
și în visele târzii.

Mi-e inima plină
De tine,
Cel care nu eşti.
Dorul meu nebun
Te caută
Din vis în vis.
Sufletul- pământ îngheţat,
Picătură în nor.
Sunt
Mireasa nimănui,
Cu umblet hai-hui!
Doar fulgii se zbat
La fereastra inimii mele,
Încălzind-o
Cu sărutul gerului.

DE CE?
De ce mă dor gândurile
Când nu te găsesc?
De ce curg lacrimi de dor,
Fulgi zbuciumaţi ai inimii mele?
De ce te simt în mine
Când eşti doar un vis?
De ce mă atingi
Cu degete de gheaţă?
Pentru că dorinţele mele
Sunt doar nişte albe sloiuri
Ce alunecă pe gheizerul vieţii?

Mărţişor de
dor
Roşul buzelor,
Albul pletelor,
Şnurul genelor
Pe pieptul stelelor.
Şoaptă neşoptită,
Vorbă nevorbită,

Taină tăinuită,
Piatră împietrită.
Ochi nesărutat,
Trup nemângâiat.
Roşul buzelor,
Albul pletelor:
Şnurul aşteptărilor…
Mărţişor de dor.

Peste veacuri,
NOI
Vom adia în doine
Purtaţi pe strune de chitară
Când melancolicul bard,
Va aţipi murmurând
Legenda Dragostei,
Legenda noastră.
.
Te-am iubit dintotdeauna…

PAULIAN BUICESCU

MARINELA CAPŞA
Mireasa
nimănui

Te regăseam
Pe treptele timpului
Când privighetoarea,
În faptul zilei…, al serii
Murmura şi ea iubirea mea.

Izvorul Tămăduirii!
Aşteptare
Via era la marginea satului.
O linişte grea îmbrăţişa pământul.
Cu coada ochiului
Îi urmăream fiecare mişcare.
Zâmbea frumos…
Inima îmi bătea nebuneşte.
O furnică mă gâdila
Pe sub bluză.

După-Înviere-n prima Vineri, ne-a intrat în Legea firii
Creştineşte să dăm Slavă, Izvorului Tămăduirii!
Leon, lângă Constantinopol, până s-ajungă Împărat,
Ca să-i ostoiască setea, un orb din suflet l-a rugat...
Maica DOMNULUI, lui Leon ca într-un vis s-a revelat
Şi un izvor într-o pădure, cu Milă i-a arătat!
Apa care i-a luat setea şi orbului i-a dat vederea
Arătat-a grija Maicii şi FIUL ce-i dă Puterea!

Aşteptam…

Acolo, Leon Împăratul s-a apucat să construiască
Un Locaş de Închinare pentru Pronia Cerească!
Justinian Împăratul, când boală grea a suferit
Bând şi el din acea apă, CHRISTOS l-A Tămăduit!

Genunchiul meu atingea genunchiul lui,
Mâna mea frământa frunza de trifoi,
Aerul parfumat al viei
În soarele dogoritor al verii
Mă îmbăta.

Şi un Locaş chiar şi mai mare pentru IISUS a construit
Pe care însă musulmanii, cu ură l-au nimicit...
IISUS prin acel izvor, Minuni A înfăptuit:
Multe boli şi suferinţe, dar şi răni A lecuit!

Aşteptam sărutul
Care nu mai venea.

Şi la noi în România, la Ghigiu, Sâmbăta de Sus,
Horoicioara şi Dervent, ne-A dat câte-un izvor, IISUS!
EL, Care prin Maica Sa pe Pământ S-A Întrupat
S-alunge moartea, suferinţa; omul să fie vindecat!

O lacrimă de dor mi s-a prelins
În vene.
În amurg
Umbra lui se oglindea fantomatic.

Şi-orice bolnav în trup sau suflet, dacă vrea Tămăduirea,
Pe lângă Doctori, Psihologi, să caute DUMNEZEIREA!
Pe-Acel Izvor de Viaţă Vie, de Daruri multe Nesecat:
IISUS CHRISTOS LUMINA
lumii, Cel Răstignit şi Înviat!
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Sancta Maria

Sfântul Augustin

Mare eşti Tu, O, Doamne, şi mult trebui a fi lăudat;
Mare e puterea Ta, iar înţelepciunea Ta n-are sfârşit.
Şi omul, fiind o parte a creaţiei Tale, doreşte să Te laude,
Omul, care-ţi poartă cu el mortalitatea,
Martorul păcatului său, chiar martorul căruia Tu ‘alungi trufaşul’,
Ci omul, această parte a creaţiei Tale, doreşte să Te laude.
Tu ne porţi în fericire când Te lăudăm:
Pentru că tu ne-ai format pentru Tine,
și inimile noastre sunt fără odihnă până îţi află odihnă în Tine.

Sacre solemnii
Sacre solemnii
cu bucurii
şi ale inimii
ecouri vii;
ce-i vechi s-acoperă,
toate-s noi noimii,
inimă, voci, operă.
Noapte aminte
cina novissima;
Christus credinte
mielul şi azyma
fraţilor dată,
dreapta legitima
din vechi încredinţată.

După miel typicum,
ospăţul s-a încheiat,
Corpus Dominicum
ucenicilor dat,
astfel tot totului,
fiecăruia dat
chiar din mâinile lui.
Le-a dat firava
carne a trupului,
trist a-ntins, na-vă,
pocalul sângelui,
zicând: Accipite
pahar ofrandă;
toţi din el bibite.
Astfel jertfire
instituit-a,
cărei slujire

Maica Domnului, icoană sculptată, lemn,
2015, Felix Sima

O, tu, Cuvânt de adevăr divin!

preoţi menit-a,
numai prelaţii
congrui din vipt a
da şi la alţii.

O, tu, Cuvânt de adevăr divin!
Luminii toate nu ţi-am fost afin,
Nici ziua ţie-ntreagă să o ţin;
Că pete negre ai văzut întin.

Pâinea angelică
se face hominum;
dar pâine cerică
simbol terminum;
ce lucru mirabil
a mânca Dominum
pauper, rob, umil.

Ziua căzu, noaptea s-a răspândit:
Crez, Doamne, şi-am ămpărtăşit;
Jurând, gândind s-ajung, m-am rătăcit,
Paşii în altă parte au păşit.

Sfântă treime
într-unul, ne rugăm:
vino-ne, divine,
cum te adorăm;
pe calea-şi divină
voia ne urcăm,
locuim lumina.

O beznă a venit de dedesubt
Întunecând ai mântuirii fii.
Lumina Ta, Hristoase, dar de frupt,
Întoarcă întunericul în zi.

Internetul cuminte

Bancul zilei. Despre
evrei...
Motto
Poporul evreu este în primul rând religios; în rest, totul este ştiinţă şi artă...
(Petre Ţuţea)

RUGĂ 5…

Pastel al toamnelor târzii
Sezon ce dai culoarea mierii
Prin frunze galben – ruginii
Scoate-mă din patima durerii

Din sfântul tău izvor cu apă vie
Ce curge-ncet spre lume, dă-mi şi mie
Din marea ta milostivire, Tată,
Acceptă să mai gust şi eu, o dată…

Trecutul anotimp senin de verde
Zburând neputincios prin treacătul zenit
Prin marea liniştei se pierde
Spre anotimpul tern şi desfrunzit

Pogoară bunătate învăluind cu har
Pe robul Tău sărac, din nesfârşit amar,
Sparge cătuşele cu care sunt legat
În temniţa închisă de-amarnicul păcat

Cad frunzele în roi peste poteci
și mă împotmolesc în aşteptări confuze
Un vânt perfid îmi şuieră sudalme reci
Printre răzbateri şi-ncercări ursuze

Adună-mă din oarba risipire
Cu-o aripă de înger dă-mi de ştire
Ca prin lumina sfântă colindul să mă-nveţe
Să-ascult mereu umil cereştile poveţe

Aş vrea să-nving regretele târzii
Ce mă cutreieră prin ascunzişuri sufleteşti
Gândind la vremuri duse, străvezii
De prin trecutele cărări lumeşti

Din lumea împietrită în care zac stingher
Scoate-mă, Doamne, preacurat, la Cer,
Opreşte-te o clipă din veacul necuprins
Şi către a mea rugă apleacă-te-ntradins

Să nu mă tem de frigul care mă-nfioară
Ca rob al timpului ce-amăgitor mă-apasă,
Să mai aștept înseninând o primăvară
Prin iarna bolnavă ce vrea să-mi intre-n casă.

Că-aşa smerit şi-nvăluit cu toate cele
Să mă înalţ în zboru-mi către stele
Şi la sfârşit de zbor, făr’ de cuvinte,
Să aplanez supus spre dreapta Ta, Părinte…

U

n şeic, cu o grupă rară de sânge,
avea urgent nevoie de o transfuzie. Compatibil cu el, l-au găsit pe Iţic
care a fost rugat să-i dea sânge arabului.

CHIOREAN, I see you

…TRECERE…
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În zori – la prânz – crepuscul sur
Maria! mi-auzi imnul pur!

Grigore de Nazians

VASIAN MIRCESCU

Călimăneşti, toamna 2014

Când Orele zburară vii
și nor nu-și coperă tării,
Sufletul leneș a nu-mi fi,
În harul tău mă șii - mă-nfii;

Sancta Maria! Ochii pleacă La focul jertfei, rugă sacră,
Iubind, smerind păcat răpus Din tronul tău prea sfânt de sus.

Mare eşti Tu, O, Doamne

Thomas Aquinas

În chiu şi vai, în rău şi rai,
Stai, Maica Domnului, mai stai!

Edgar Allan Poe

Călimăneşti, 2015

NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conţinutului articolelor revine autorilor.
Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin editorului.

Acum când soarta-mi potopi
Prezentul și Trecutu-n vrii,
Lucească-mi Viitorul, vii
Speranșe-n tine-mi șii și-nfii.

Iţic se duce la Rabi şi-l întreabă ce să
facă...
- Poti să-i dai sânge, este şi el om, îţi
ajuţi un semen, poţi să faci transfuzia...
Împăcat, Iţic îi dă sânge şeicului.
Acesta foarte mulţumit de gestul lui Iţic,
îi face cadou o casă şi o maşină luxoasă.
După un timp, şeicul iar are nevoie de
sânge şi îl solicită, din nou, pe Iţic.
Acesta iar se sfătuieşte cu Rabi care îl
povăţuieşte să fie om şi să-l ajute pe şeic.
După a doua transfuzie, şeicul îi trimite lui Iţic o sticlă scumpă de vin şi un
buchet imens de flori.
Iţic începe să fie puţin nedumerit,
doar...făcuse o faptă buna şi salvase un
om.
După a treia transfuzie, Iţic primeşte
doar o scrisoare de mulţumire. Supărat,
se duce la Rabi şi îi povesteşte ce a primit
prima şi a doua oara, fiind total nemultumit doar de scrisoare...
Rabi, cu înţelepciune, răspunde:
- Vezi, deja a început sa aibă sângele
nostru!
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