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Ajunul Crăciunului:

GÂNDURI DESPRE
ADEVĂRURI CRUNTE
UN PIC DE ISTORIE A REVISTEI
N-am atins până acum subiectul sămănătorismului
în revista noastră pentru că nişte condeie literare, unele
actuale, altele tocite, ale literaturii “cazone” au considerat că
acest curent literar este perimat. Aceste condeie care scriu
după cum bate vântul politic, s-au năpustit ca nişte hiene
asupra lui Artur Silvestri cel ce avusese, după 1989, ideea
renaşterii revistei “Sămănătorul”, susţinând că acesta ar fi
fost proletcultist alături de Adrian Păunescu şi alţii care-şi
iubeau mai degrabă meseria şi ţara decât conducătorul.
În anul 2007, când Artur Silvestri a lansat ideea
revistei, veniseră la redacţie doar câteva articole în vreo trei
luni şi acelea mai mult de încurajare decât la obiect.
Renaşterea revistei era compromisă şi nimeni nu risca să
intre pe un teren “minat” deşi documentul programatic de
înfiinţare era clar: există în literatură o pleiadă de autori care
aparţin unei Românii tainice şi tăcute, condeieri inediţi care
scriu fără partizanat politic, care scriu din dragoste pentru
neamul românesc şi vor ca prin scrierea lor să păstreze
valorile şi tradiţiile poporului din care fac parte!
Mă intriga faptul că alte reviste ce apăruseră cândva,
în jurul anilor 1900, fuseseră reînfiinţate cu mare succes de
Artur Silvestri în perioada postdecembristă dar Semănătorul
n-avea succes pentru că puteai fi învinuit de comunism dacă
nu de proletcultism. De ce? Pentru că, sămănătorismul se
născuse pe eşafodul problemei naţionale şi a celei ţărăneşti
şi asta mirosea a comunism! Pe care tocmai îl aruncaserăm
în ‘89 la “lada de gunoi a istoriei” pentru un capitalism pe
care-l visam ca pe un stup de albine alături de o vacă grasă
ce dădeau împreună lapte şi miere la tot poporul.
Aşa se face că redactorii din fosta “Casa Scânteii”,
fugeau acum de “Semănătorul” lui Artur Silvestri deşi în
imensul imobil unde se manipulau masele muncitoreşti şi
ţărăneşti, redacţia “Luceafărului” lui Artur Silvestri era
despărţită de redacţia “Scânteia” doar prin câteva coridoare.
M-au scandalizat acei redactori care întorseseră
condeiul la 180 de grade, aidoma armatei române “în paşpatru”! Şi cum eu n-avusesem niciodată “pasiuni literare”
pe vremea comunismului şi în consecinţă nu puteam fi
etichetat proletcultist, am construit site-urile “Semănătorul”
şi “Editura online”. A fost o surpriză pentru toţi iar Artur
Silvestri mi-a dat spre publicare online toate volumele inedite
ale debutanţilor, şi încă, cele netipărite ale celor consacraţi.
Aşa am dus totul pe umeri iar revista a venit la câţiva
ani de când bietul Artur Silvestri se ridicase la ceruri. Pentru
că am simţit că în ţară problema naţională şi cea ţărănească
încep să devină crize tot mai acute ale României!
Pe lângă educaţie, instruire şi cultură.

STAREA NAŢIUNII
Sistemul nostru educativ, sistem tradiţional instalat cu
succes de mai bine de un secol prin reformele lui Spiru Haret şi
a altor gânditori din vremea regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta,
s-a prăbuşit treptat de-a lungul anilor ajungând ceea ce este
astăzi: o umilinţă a naţiei, numită pompos de toţi inculţii şi snobii
care s-au cocoţat în fruntea treburilor, sistem “educaţional”.
Instruirea elevilor pentru a şti cum să se comporte în
societate a fost desfiinţată din şcoli, fie prin programele şcolare
(redenumite şi ele curricule, portofolii sau “alte alea”) fie prin
scoaterea sau înlocuirea manualelor de educaţie civică cu jalnice
substitute. Istoria României din care am putea lua modele şi
pilde de învăţătură pentru viaţă a fost scoasă din şcoală, pe
când, în vremea lui Spiru Haret, istoria României se învăţa în
şcoala primară imediat ce elevul învăţa să citească şi să scrie.
Instituţiile de stat abilitate să disemineze cultura în rândul
maselor încropesc “proiecte culturale” pe măsura inculţilor care
le conduc. TVR, radioteleviziunea pe care noi o plătim forţat şi
degeaba, lansează marea idioţenie a petrecerii Crăciunului de
către copiii din orfelinate în sânul unor familii binevoitoare. “O
traumă în plus!” strigă revoltată Nadine, a cărei copilărie dintrun orfelinat o visează aproape noapte de noapte ca un coşmar,
până şi acum când după mulţi ani a devenit vedetă!
Cum se schimbă guvernele, imediat se primeneşte şi
personalul TVR cu lipitorii de afişe şi ciripitorii care au pus umărul
la schimbarea partidelor de la putere. Şi aşa nu a mai rămas
nimeni în televiziune ca să le spună celor din regia tehnică a
TVR-2 că difuzau pe post un colind rasist şi naţionalist chiar
dacă acesta “era vechi” de secole. Ăsta să fie criteriul de alegere?
Cu vreo săptămână înainte de Crăciun, vajnicii noştri
poliţai difuzează la radio infectul lor anunţ prin care cereau
populaţiei să nu deschidă uşa colindătorilor, pentru că sunt nişte
hoţi deghizaţi care le vor tot răul de lume. Deşi ţinta anunţului
era capitala (unde într-adevăr se fură în draci, de la aurolaci la
miniştri) nu numai blocurile de la oraş au rămas în tăcere de
ajunul Crăciunului ci şi casele de la sate.
La ţară însă, nu neapărat din cauza jafurilor ci din cauza
sărăciei care i-a împins pe adulţi să plece şi ei la colindat pentru
un ban. Sau să meargă cu traista în piţărăi pentru un biscuit
numai bun lângă o amărâtă de cană cu ceai la zile friguroase.
Nu mai este în satul actual atmosfera aceea idilică a
secolului XX, când colindele şi piţărăii umpleau uliţele cu glasuri
frumoase de copii. Colindele se împreună acum cu glasuri
groteşti de bas ale unor nesimţiţi băuţi bine, care înjură, chiotesc
şi aruncă cu petarde cumpărate la negru. Fumul lor de ţigară
vine ca o trufanda aruncată într-un cazan de smoală clocotită.
Mai are azi cineva curaj să rescrie poezia
“Iarna pe uliţă?”
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ZIUA “Z” A DEBARCĂRII
COMANDOURILR NAŢIONALISTE ÎN ROMÂNIA
Ajunul Crăciunului 2013:

Problema naţională stă pe un butoi de pulbere în
România. Nu neapărat din partea partidelor politice, aşa cum
strigă cu un scop bine determinat ziarele conduse de infiltraţi
ai serviciilor secrete străine şi ai trusturilor economice
transnaţionale.
Distrugerea statului de drept începe azi să fie presantă
prin numeroasele fundaţii şi asociaţii, a căror strategie de
manipulare a maselor prin scoaterea lor în stradă pentru a
striga contra guvernului şi a denigra clasa politică, în ansamblul
ei, este mai mult decât evidentă.
Unii cad în această capcană şi se alătură din
“convingere”, convingerea fiind sărăcia şi lipsa unui loc de
muncă. Alţii o fac din prostie sau pentru afirmare pe plan
naţional a propriei persoane.
Cu Victor Roncea m-am cunoscut online, în campania
comună împotriva scoaterii icoanelor din şcoli din iarna 2006.
Îl apreciam pentru că lansase un pachet de cărţi cu imaginile
tuturor celor care au manipulat populaţia şi au deturnat (unii
ca spioni au serviciilor secrete străine) idealurile revoluţiei
din ‘89: Băsescu era jokerul, Iliescu asul, gen. Militaru şi alte
personaje ale FSN-ului decembrist, ilustrau pachetul de cărţi
după “gradul” ascuns pe care-l deţineau ca spioni. Întreaga
galerie a deturnătorilor de revoluţie s-a dovedit, acum după
24 de ani, a fi reală. Jokerul a lucrat cel mai bine şi încă mai
lucrează şi astăzi, în mod inconştient, pentru denigrarea şi
distrugerea imaginii României pe plan extern.
Soluţia în problema icoanelor am găsit-o ca fiind de
competenţa autorităţilor locale, înaintând un Proiect de
Hotărâre în acest sens. Prin Hotărârea Nr. 64/24.11.2006 a
Consiliului Local Tismana icoanele au rămas în şcoli. Vedeţi:
http://www.tomoniu.ro/campanii/final.htm
I-am scris lui Roncea despre soluţia de la Tismana
dar s-a făcut că plouă. Nu avea nevoie de soluţiile altora, ci
doar de a lui ca să se afirme pe plan naţional. Adică, o lege
valabilă în toată ţara. Rezultatul s-a văzut: preoţii ortodocşi
şi-au luat nasul la purtare, impunându-şi religia şi icoanele şi
în localităţile unde creştinii ortodocşi se numărau pe degete.
Numeroase şi juste proteste au început în toată ţara iar
imaginea noastră peste hotare a suferit o scădere dramatică.
M-am rupt imediat de acest jurnalist înfumurat şi
credeam că pentru toată viaţa. Ori, Victor Roncea şi-a băgat
iar nasul în iniţiativele unor jurnale, inclusiv în publicaţiile
“Semănătorul”. I-a crescut aroganţa treptat până când a ajuns
la tupeu. Păcat! Tupeu, cu acţiuni ilegale într-un stat de drept.
Primul care a scris documentat şi care a aprofundat
enigma dispariţiei inscripţiei BUDAPESTA, de pe Arcul de
Triumf din Bucureşti, a fost col. (r) Vasile Zărnescu, membru
corespondent al AST, a i se vedea toate articolele aici:
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/10/la-arcul-de-triumf-inscriptia-budapesta.html
Victor Roncea, în loc să coaguleze toţi jurnaliştii şi
toate asociaţiile interesate de impietatea de la arcul de triumf
într-o acţiune comună, pentru a mişca din birouri factorii
responsabili, ce credeţi că a făcut în ajunul Crăciunului?
Sfidând legile ţării şi regulile de comportare într-un stat civilizat,
a luat-o de capul lui. Printr-o acţiune de comando, cu doi-trei
amici, a mâzgălit cu vopsea neagră ca o balegă, cuvântul
“BUDAPESTA” peste cimentul cu care era astupată inscripţia.
Deşi comandoul apărea ca al unor copii la furat de mere,

Imagine din revista
Sămănătorul . Anul
II. Nr. 1 - ian. 2012

Minciuni ale Admin. Monum. şi Patrim. Turistic Bucureşti:
“Inscripţia “BUDAPESTA” a fost stearsă în 1953, din ordinul
CC al PCR“ – În 1953 nu exista P.C.R., ci P.M.R.!
“Istoricul Florin Constantiniu afirmă că s-a luat hotararea ca
inscriptia Budapesta să fie ştearsă motivandu-se ca bătălia
(din vara anului 1919) excedea ca timp cadrul desfăşurării
Primului Război Mondial”. - Războiul s-a încheiat prin
semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920. Un
istoric nu putea face asemenea gafă!
infracţionalii s-au filmat mândri de năzdrăvănia lor punând
mârlăneşte pe Internet filmele de la “locul faptei”, ca să mai
facem odată România de ruşine în lume.
După ce anii trecuţi a acţionat în judecată nişte instituţii
ale statului, care n-aveau nici în clin nici în mânecă cu cazul în
speţă şi pierzând procesul, arogantul Victor Roncea nu a învăţat
nimic din trecut şi acum împroaşcă cu noroi în justiţie, ministere,
primăria capitalei, în guvern, în preşedinţie şi în alţii care n-au
spus “aud” la pârţul lui! Spre deliciul naţionaliştilor şi inculţilor
care văd în această ispravă nelegitimă, un act de mare patriotism.
Că o parte din vină cade şi în ministerul păstorit în
guvernarea bocilor, de cucoana Udrea, asta e adevărat. Mopăriţa,
- mare gospodină, mare - iniţiase un proiect de reabilitare a
monumentului, alocând milioane bune pentru ca firma Cocoşului
ei ca să repare ceea ce s-a stricat la Arcul de Triumf prin 1953.
Dar şi mai adevărat este că la schimbarea de guvern,
jokerul Băsescu a luptat pentru tăiatul fondurilor Ministerului
Dezvoltării şi Turismului, ştiind foarte bine cum funcţiona clica
băsistă prin alocare de bani de la ministreasa Udrea pentru
clientela proprie. A căzut clientela, au căzut şi proiectele. Şiacum ce facem? Ne căutăm prin buzunare pe vechiul principiu
“Daţi un leu pentru ateneu!”? Cu siguranţă va găsi ministerul
nişte creiţari pentru ştergerea mâzgălelii comandoului lui Victor
Roncea, pentru a face o lucrare cum scrie la carte, cu avize şi
devize, cu aprobare, cu licitaţii, cu oameni de meserie.
(continuare în pag. 28)
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

MINISTRUL ANTI-CULTURII

Alexandru Melian
doctor în filologie
Vocaţia Premierului de a-şi alege miniştrii ca şi
colaboratorii în conformitate cu standardele care au patronat
obţinerea propriului doctorat, nu încetează să dea roade.
Având ca barometru al selecţiei „damblaua” personală, el s-a
înconjurat de penali, de imorali şi de incompetenţi, cu aceeaşi
seninătate cu care i-a trimis apoi la plimbare, atunci când
opinia publică sau justiţia l-au obligat s-o facă. Fără scuze,
fără culpa mia, fără minima ruşine a celui din urmă derbedeu.
Se poate spune că îndepărtarea acestora din fotoliile unde nar fi trebuit să ajungă niciodată a mai dres busuiocul şi a mai
limitatt pagubele.
Iată însă că, - în pofida probelor de incompetenţă, de
lipsă a probităţii profesionale şi de carenţe ale conştiinţei
cetăţeneşti – domeniul culturii din guvernul Ponta a fost dat
unui personaj perfect adaptabil oricăror cerinţe şi total serviabil
celor care l-au luat în simbrie. Adaptabil şi serviabil, nu
incapabil. Pentru că ministrul Daniel Barbu nu pare a fi din
stofa celor aduşi fără minte şi destituiţi fără ruşine. El e
profesor universitar, are două doctorate, - probabil luate altfel
decât Victor Ponta – a fost consilier al preşedintelui Emil
Constantinescu şi consilier al aspirantului la preşedinţie, Crin
Antonescu, este onorat chiar şi cu Ordinul naţional « Steaua
României ». Deci, am putea spune, cel puţin pe baza
patalamalelor şi a relaţiilor sus-puse, că alegerea lui n-a fost
chiar arbitrară. Relativ izarea lui chiar nu e tocmai
întâmplătoare. Pentru că prin anul 2000, un Corp de control
condus, - n-o să vă vină a crede - tocmai de viitorul primministru, descoperă, la sesizarea Uniunii Europene, nereguli
în derularea unui program Tempus Phare de vreo 200.000 de
euro, coordonat pentru Bucureşti de domnul decan de atunci,
Daniel Barbu. Eplicaţiile de mai târziu, la un post de
televiziune, n-au prea fost convingătoare , aşa cum nu l-a
spălat mai bine de suspiciuni nici invocarea tinereţii
neexperimentate a celui care condusese Corpul de control.
Pe de altă parte, în nici una din funcţiile evocate mai sus, el
nu s-a remarcat prin performanţe deosebite, ori prin
competenţe demene de un specialist de prima mână, mai
ales că între multitudinea certificărilor sale figurează şi aceea
de « specialist în ştiinţe politice ».
Si de această dată, ne aflăm în faţa unei situaţii penibile.
Ceea ce o face şi mai greu suportabilă este caracterul ei
aberant. Un om de carte, aparent solid, familiar cu universul
culturii şi capabil să înţeleagă, să gestioneze cu mai multă
competenţă decât Mang, Vanghelie sau Fenechiu domeniul
ce i-a fost dat să-l gestioneze, se dovedeşte a fi precum cel
care, intrând în haita de lupi, începe să urle ca ei. Viaţa a
dovedit şi dovedeşte mereu că ştiinţă şi elocinţă fără conştiinţă
nu pot da decât o fiinţă infirmă, cu atât mai primejdioasă cu

Motto: Incompetenţii şi ipostorii politici
caută răul, ca şi binele, oriunde, numai acolo
unde se află, nu..
cât mai multă putere i s-a dat pe mână. Este şi cazul acestui
ministru care n-a înţeles, - poate nici nu doreşte să facă ceea
ce înţelege prea bine – că un demnitar pus să conducă Ministerul
Invăţământului sau Ministerul Culturii are datoria să slujească
învăţământul şi cultura, care aparţin duratei şi poporului, şi nu
politicienii, adeseori nişte politruci semi-analfabeţi, care aparţin
efemerului şi unor partide clientelare.
Comportamentul lui condamnabil în afacerea murdară
de la Roşia Montana, iresponsabilitatea senină faţa de
prezentarea lamentabilă a României la târgul de carte din
Germania iar acum atentatul legislativ la adresa culturii
româneşti, concretizat în propunerile validate de H.G.741/2013
şi pe cale de a fi legiferate în cadrul Strategiei Sectoriale în
Domeniul Culturii şi a Patrimoniului Naţional pentru perioada
2014-2020, îndreptăţesc, nu doar calificarea lui Daniel Barbu
drept un MINISTRU al ANTI-CULTURII , ci, mai ales,
mobilizarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii civile, pentru
a împiedeca apetiturile demolatoare ale ministrului şi ale puterii
actuale. Eu cred chiar că însăşi clasa politică, în care se află
multe conştiinţe şi competenţe ţinute în anonimat dar care sunt
gata să-şi justifice statutul de reprezentanţi autentici ai poporului
român, are capacitatea şi datoria de a împiedeca agresiunea
iresponsabilă împotriva culturii româneşti.
In spiritul Scrisorii deschise, publicate în revista online
« Cotidianul » din 27 nov. 2013, pe care o republicăm mai jos,
al mesajului şi al chemării adresate « către toţi cei afectaţi de
procesul sistematic de distrugere a Culturii şi Artelor în
România », H.G. 741/2013 trebuie abrogată, proiectul Strategiei
Sectoriale în Domeniul Culturii şi Ptrimoniului Naţional pentru
perioada 2014-2020 trebuie supus dezbaterii publice şi elaborat
împreună cu creatorii de cultură, şi nu împotriva lor, elaborat
într-o transparenţă totală de către cei care cunosc şi trăiesc
fenomenul, iar nu de către birocraţii slugarnici, gata să răspundă
comenzii negustoreşti a politicului de « a rentabiliza » şi
« concesiona » cultura. Cât îl priveşte pe domnul Ministru, daca i-a mai rămas o fărâmă de onoare – el trebuie să
demisioneze, fără a mai aştepta să fie demis. Iar autorii scrisorii
deschise, implicit noi, toţi cei care am semnat-o şi o vom semna
în continuare, să facă demersurile necesare către justiţie care
să judece abuzurile, încălcările de lege şi reglementări, până
la urmă trădarea jurământului făcut la investitură de către
ministrul Daniel Barbu. Agresat atunci când s-a dus să sfideze
manifestanţii, el s- adresat justiţiei care i-a pedepsit pe agresori.
A fost dreptul lui. Dar o ţară întreagă, agresată în cultura ei, în
valorile şi patrimoniul moştenite, n-are dreptul să ceară justiţiei
pedepsirea agresorului ? Este culpa lui mai mică decât a
furiosului care i-a spart parbrizul maşinii ? Sau
poate Ordinul Naţional « Steaua României » îi
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Cred că nu e prea tarziu ca domnul profesor, doctorul,
specialistul în ştiinţe politice, jurnalistul, consilierul, autorul de
cărţi, decoratul ?.a.m.d. să-şi amintească un lucru elementar :
uneori poţi scăpa de justiţia timpului tău, nu scapi niciodată de
justiţia posterităţii. Pentru că cel care uzurpă şi-şi bate joc de
valorile şi de moştenirea neamului său nu poate lăsa drept
moştenire decât amintirea unei cârpe murdare cu care şi-au
şters ciubotele pline de mizerie gaşca demolatorilor de cultură.
Inchei cu un gând care m-a cotropit ºi mă frământă mereu :
Mediatizată drept ţară a conducătorilor sanguinari, tip Dracula
ori Ceauşescu, drept naţie a cărei tipicitate e dată de copiii
străzii, handicapţii şi bolnavii de sida, ori de ţiganii care cutreieră
Europa sub stindardul tricolorului românesc si sub numele
fraudulos de romi, percepută,- « graţie » politicienilor şi insituţiilor
manipulate de ei - ca o societate neguvernabilă, imprevizibilă şi
neperformantă, România îsi păstrează încă unul din atuurile
fundamentale : CULTURA. Dacă se reuşeşte performanţa, aşa
cum se încearcă de la Revoluţie încoace, de a-i dărâma
cariatidele, de a-i macula izvoarele şi de a-i înstrăina fiii, atunci
proiectul neantificării acestui popor încăpăţânat, în perenitatea
lui etnică, ar putea să devină realizabil.

Din noul volum al dlui Alexandru Melian:
SEMNELE APOCALIPSULUI

„Unde ţi-e bine, acolo e ţara ta”. (Aristofan)
Binele e ca frunza în bătaia vânturilor, ţara ca
rădăcina în îmbrăţişarea pământlui.
« Necesitatea nu cunoaşte lege ». (Saint
Augustin)
Necesitatea nu cunoaşte lege pentru că este ea
însăşi lege.
„Rău se numeşte şi ceea ce omul face şi ceea
ce îndură. Primul e un păcat, al doilea – o
pedeapsă. Omul face răul pe care-l doreşte şi
îndură unul pe care nu şi-l doreşte.” (Saint
Augustin)
Răul făcut nu poate fi echivalat cu răul suportat,
aşa după cum păcatul nu poate fi proclamat
pedepsitor. Pe de altă parte, uneori, omul face
rău fără s-o dorească şi suportă pedepse fără
să fie vinovat.

„Omul rău îşi face rău sieşi mai înainte de a
face rău altuia.” (Saint Augustin)
CUGETARI IN RECURS
Omul rău face rău altuia, înainte de a suferi el
Din totdeuna şi pretutindeni, omenirea a fost ispitită însuşi consecinţele răului făcut. Dacă le
de formulele sintetice ale înţelepciunii. Acestea s-au suferă....
întrupat însă în orizonturi mereu mişcătoare, chiar dacă
sub irizările unei invariabile de zenit intangibil. Dintr-o
asemenea realitate s-a înfiripat această ispită a recursului.
Fără orgoliu şi fără pretenţie de posesor invulnerabil al
adevărului, am simţit chemarea de a exprima propria
convingere, atunci când m-am aflat în faţa unor sentinţe
neconvingătoare. Credincios propriei table de valori şi
produs modelat de timpul căruia îi aparţin, am simţit nevoia
să dau expresie polemică gândurilor mele, provocate de
gândurile înaintaşilor mei. Recursul meu nu este justiţiar,
ci complementar, în solidaritate intelectuală.

„Iubeşte şi fă ce vrei.” (Saint Augustin)
Iubirea nu-ţi dă dreptul să faci ce vrei, fie şi
pentru că din iubire se poate naşte crima.
„ Când oamenii se gândesc la Dumnezeul pe
care nu-l pot pricepe, ei în realitate se gândesc
la ei înşişi şi nu la El; ei nu pe El îl compară, ci
pe sine, nu pe El vor să-l cunoască, ci pe sine.”
(Saint Augustin)
Cunoaşterea de sine este una din căile
apropierii de Dumnezeu. Credinţa nu creşte în
serele priceperii, ci în grădinile iubirii.
„Cine urăşte lumea ? Aceia care au sfâşiat
adevărul.” (Saint Augustin)
Urăsc lumea acei care au înţeles logodna ei cu
răul şi care au fost hrăniţi cu mătrăguna
suferinţelor. Ei n-au sfâşiat adevărul , ci l-au
pătruns.
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CUGETĂRI CU RECURS - din recenta
apariţie la Editura Semănătorul,
SEMNELE APOCALIPSULUI

„Nu ieşi în lume, ci întoarce-te în tine însuţi;
înlăuntrul omului se adăposteşte adevărul.”
(Saint Augustin)
Adevărul se adăposteşte înlăuntrul omului, dar
pribegeşte în afara lui.
(continuare în pag. 24)
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Col (r) DUMITRU DĂNĂU (n. 1937) CâmpofeniArcani, Gorj - prozator.

COMOARA DIN LEGENDĂ
„Fântâna lui Blană” de sub Găvăneşti a fost şi rămâne
o frumoasă legendă. Cum o aud şi acum, la peste 60 de ani
de la prima vedere, ea încetând de multă vreme să mai
figureze în monografia mitologiei locale. Căci, vă spun
adevărul, din anul 1948, el făcând parte din amintirile mele...
Era într-o zi de iulie... Zi senină, soare dogoritor, câmp
plin de flori, fâneaţă cu multe margarete. Tocmai într-o
asemenea dumnezeire, fratele tatălui meu, greşindu-şi
ceasul, s-a accidentat într-un chip idiot, apoi murind. Aveam
zece ani. Curiozitatea, setea de cunoaştere, de înregistrare
pe misterioasa peliculă a memoriei, nu au lăsat această clipă
să devină simplu caz banal. Unchiu’ Ion era doar fratele mai
mic al tatei. Or, ce ar fi însemnat ca tata, la vârsta de nici 50
de ani, să se fi hotărât s-o ia pe un drum fără întoarcere, el
fiind cimitirul din Câmpofeni? Dar nu se gândise la neisprava
asta, aşa cum, de fapt, nu făcuse nici unchiu’ Ion, acela luândo înaintea lui dintr-o greşeală „grecească”. Fiindcă, stând el
de vorbă lungă cu parşivul de Bachus, unchiu’ Ion a uitat că
şi în pivniţele acestui zeu era afişată legea măsurii. Dar el,
stând la taifas şi chef cu mai multe carafe de vin, a căzut
în... vină. Pentru că acesta este adevărul: unchiu’ Ion,
depăşind măsura, adică pragul (şi la propriu şi la figurat),
acesta fiind al casei, încă nedesăvârşită, s-a pomenit
plonjând, în acea noapte, din târnaţ în bătătură. „Salt mortal”.
O săptămână a pătimit „crucificat” în patul odăii de la drum.
În timpul vegherii, dodele satului, vecinele lui, spuneau că în
acea noapte auziseră voci neidentificate strigând misterios
şi înfricoşător: „Mă duc, mă duc, că-s gata...”. Or, ziceau ele,
vocile astea nu puteau fi decât ori ale necuratului, ori ale
sorţii. Da, aşa spuneau, iar eu mi-l amintesc pe unchiu’ Ion
în toate detaliile patimilor. Dar, întrucât nu acesta era subiectul
amintirilor mele din acea zi de iulie, îl las pe unchiul meu, pe
care l-am şi îngropat, şi mă întorc la tata...
El, după ce a încetat să-şi mai vadă fratele, s-a întors
iute acasă, luându-mă şi pe mine , a înjugat vitele la car,
luând-o grăbit la vale, spre Buduhala, la strâns fânul cosit de
câteva zile.
- Hăis, Sâmbolea! Cea, Iulica! Erau vacile noastre
înjugate la carul care ne ducea în lunca de pe Jaleşul de la
Corneşti spre Jiu.
Nu ştiu ce era în sufletul lui tata. Gândesc totuşi că,
fiind un taciturn, un introvertit, nu-i era felul să-şi dea în
spectacol durerea, oful. Tulburarea mea era însă vizibilă. Iar
asta pentru că moartea intervenise atât de brusc, de brutal
în viaţa unui om, folosindu-se de o agapă bahică, ceea ce mi
se părea monstruos.
După ce fusese aruncată ultima lopată de ţărână
peste sicriul unchiului Ion, iar cu acest prilej
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ritualul înmormântării), în drumul spre Buduhala, în carul pregătit
pentru fânul din luncă, o priveam ca pe o rară bucurie, ea
arătându-mi ceea ce eram: un copil asediat de misterul morţii.
- Cea, Iulică! Hăis, Sâmbolea! a zis tata îndemnându-şi
vacile spre un lucru mai cu folos...
Soarele ne scălda într-o priincioasă strălucire. Vacile
nu ştiau ce misiune aveau. În car, eu şi tata trăiam, fiecare în
felul său, gânduri şi sensuri diferite.
- Stai în car - a zis el; eu cobor să îndrept vacile pe
drumul ăsta, care duce spre Buduhala. Asta se întâmpla la ieşirea
din Stolojani, după care, ca să mergem spre ţintă, o apucam pe
şleaul de sub Găvăneşti. Soare, drum de mlacă, praf... Cât de
frumos este să te plimbi într-un car tras de vaci. Mai ales într-o
zi de vară, chiar dacă plimbarea avea loc după ce, în cimitirul
din Câmpofeni, unchiu’ Ion îşi luase la revedere de la noi,
mutându-se în veşnicie, unde „nu-s nici lacrimi, nici întristare”.
- Hai, tată, hai... Hăis! Cea!
Ajunşi la capătul dinspre Corneşti al Găvăneştilor, la
locul numit „La Câlniceni”, am zărit conturându-se pe liziera
Făgetului local o cumpănă de fântână. Mare. Mândră.
Dominantă. Îmi amintesc precis: furca fântânii dădea spre sud,
iar „capra” ei, cumpăna propriu-zisă, îşi ţinea fruntea ridicată
spre cerul Găvăneştilor, rostind parcă o rugăciune.
- Îţi place? m-a întrebat tata, ieşind, spre bucuria mea,
dintr-o mistuitoare muţenie şi văzând că ochii şi sufletul meu
rămăseseră furaţi de acest „desen” de sub Făgetul Găvăneştilor...
- Da, am zis.
- Păi, zise şi tata după ce tuşi puţin în sec - el fiind un
vicios prieten al „ierbii diavolului”, servită la pachete de
„Naţionale”, „Plugare”, „Mărăşeşti” ş.a.
- Poveste, zici?
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- Poveste, legendă, că totuna sunt... Chestia este
că fântâna îşi are tâlcul ei.
- Î-hî! Interjecţia nu era decât tusea tatei. După ea
a urmat povestea.
- Vezi, tu? Şi locurile astea îşi au tainele lor. Că şi
satul, nu s-o chema degeaba Găvăneşti, deşi mulţi oameni
de aici poartă numele de Găvănescu. Dar eu mai degrabă
spun că el vine de la „găvan”, „scobitură”. Păi nu vezi pe ce
fel de râpe şi ogaşe şi-au întemeiat oamenii sălaşuri? Nu-i
prea fericesc, deşi „găvanele” locurilor, dealurile, pădurea,
ogaşele de aici poartă nume ciudate.
- Ciudate, în ce sens?
- Păi, uite - a răspuns el întrebării mele de copil
curios. Mai sus de satul ăsta este ascunsă în tufişurile
poveştilor „Valea Muierii”. Mai la deal, ori mai în sus, „Valea
Fântânii”, iar spre Teleşti, „Valea Zgârcită”.
Uitând de moarte, de unchiu’ Ion, de toate, intrând
cu ajutorul carului, al Sâmbolii şi al Iulicii pe drumul de sub
Făgetul Găvăneştilor, mă aflam într-o altă lume. Iar tata
întreţinea această vrajă povestindu-mi (să fi avut şi el nevoie
de un fel de evadare din universul unor evenimente menite
să nu mai ai chef de vorbă?). dar, divagând despre găvane,
despre „Valea Muierii”, despre „Valea Zgârcită”, despre
„Valea Fântânii”, trecuserăm de „Fântâna lui Blană”, de
cumpăna ce mă fascinase, iar tata tot nu-mi dezlegase taina
acestei izolate frumuseţi. Până la urmă, mai dând o tuse,
mai trăgând dintr-o „Plugară”, uitând de moarte, ori poate
anume ca să scape de obsesii, plonjă, iar odată cu el şi eu,
într-un trecut de legendă.
- Cumpăna asta, care-ţi place atât de mult, a fost
făcută de Blană, neam cu noi, ori poate chiar de găvăneşteni,
dar fântâna nu... Ea a fost doar zidită, ghizduită, că era
păcat s-o laşi aşa, deşi ea se ivise de pe urma unui păcat,
dar şi a unui blestem...
- Păcat? Blestem?
- Î-hî! Cea! Hăis! Şi, odată cu ele, dezlegarea:
Astăzi lumea este alta - îşi reluă tata povestea.
Altădată, însă, vremurile erau altfel. Vezi tu? Acum se face
agricultură, oamenii cunosc meserii (croitorie, dogărie,
cojocărie, tâmplărie, dulgherie, fierărie...), de bine, de rău,
au ce câştiga de pe urma priceperii şi hărniciei lor. Nu în
zadar se zice că „meseria este brăţară de aur”. Însă, cu
doar o sută de ani în urmă, locurile astea, mai cu seamă
pădurile care erau dese ca peria şi nesfârşite, precum „Calea
Robilor”, erau hălăduite nu doar de lupi, cerbi şi alte
sălbăticiuni, ci şi de haiduci. Că doar ştii cine erau şi nu-mi
place să pierd vremea să-ţi explic. Numai că - asta ca s-o
ştii - tainele faptelor de haiducie din aceste
ţinuturi le cunoşteau doar trei dintre ei, ăştia
Pagina 7 fiind, poate, nu prea departe de „găvanele”

Cuvântul „haiduc” trezea în mine asocieri contradictorii.
Pentru că ştiam de la învăţătorii mei că unii haiduci erau oameni
de toată isprava şi luptători împotriva ciocoilor, a fanarioţilor
doldora de „galbeni” (ruble, zloţi, „Filipi” şi altele), cum nici un
obor plin de găini nu avea atâtea „gălbenuşuri”, iar unii oameni,
duşi în disperare de tot felul de nevoi, apucau calea codrilor, loc
de ascunziş şi de pradă, prada fiind cei bogaţi. Unii, însă, nu
erau haiduci curaţi, ci bandiţi. Jefuitori cu orice preţ lipsiţi de
frica lui Dumnezeu. Dar, oricare ar fi fost, într-una din nopţile cu
lună de după răscoala Domnului Tudor, aici, în acest loc de la
capătul Găvăneştilor, trei voinici, sătui de haiducie, dar şi cu
sacii plini de galbeni (aur), s-au hotărât să se retragă la casele
lor, la părinţi, ori poate chiar la muierile şi copiii lor...
- Fraţilor! - a rostit unul dintre ei... Gata! Avem aur
căcălău. Să dea Domnul să ne bucurăm de el când o da nevoia
peste noi. Dar şi atunci, în taină, cu rost şi fără trădare.
- Păi, altfel, cum? A fost şi răspunsul, şi întrebarea
celorlalţi.
- Şi, ca să fie limpede
ca lumina
zilei- – şi-a reluat
Tismana,
Gorj
gândurile primul haiduc -, punem toţi galbenii în căldarea de
gornovcenilor
aramă, iar pe ea o băgăm înIzlazul
sacul ăsta.
Săpăm aici, în locul lui
Blană, o groapă, ascundem agoniseala şi, când o veni vremea,
o dezgropăm, dar numai noi trei la un loc. Blestemat să fie cel
care cutează să dezgroape comoara de unul singur, ori în doi...
- Blestemat să fie!
Într-o noapte târzie, cu lună şi stele reci, aici, în poieniţa
lui Blană, sub Făgetul Găvăneştilor, în locul zis „La Câlniceni”,
trei haiduci au îngropat, în mare taină, sub jurământ sfânt şi
blestem de groază, o comoară. Martori la faptă erau doar luna şi
stelele. Peste ani, într-o altă noapte, tot cu lună şi stele, unul
dintre cei trei haiduci a rupt legământul. Din nevoie? Din lăcomie?
Din ticăloşie? Nu se ştie. Din nenorocire, fapta s-a petrecut. Cu
o ciudată înfrigurare, trădătorul jurământului se apucă de săpat.
Fapta lui ticăloasă se desfăşura într-un fel de nisipuri mişcătoare.
Căci, pe măsură ce groapa se adâncea, cu aceiaşi înverşunare
ţărâna şi pământul gropii se surpau peste lacom, îngropându-l
de viu.
Nu peste multă vreme, aici, în poieniţa lui Blană, s-a ivit
un izvor. De lacrimi? De căinţă? La toate aceste întrebări, care
nu au fost puse de vreun organ judiciar , nu a răspuns nimeni...
Iar cei care au făcut această cumpănă maiestuoasă depun
mărturie, fără să fie sub stare de jurământ, că aici, sub Făgetul
Găvăneştilor, nu prea departe de Valea Muierii, de Valea Zgârcită,
de Valea Fântânii şi de alte „găvane”, trei haiduci necunoscuţi au
îngropat comoara unei minunate legende...
Crinul satelor
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MOŞ GOGIOMAN ŞI O
POVESTE CU TÂLC
...Una din amintirile mele „transfrontaliere”, de
pe vremea când eram copil, este o poveste ce mi-a spuso, într-o secetoasă primăvară, moş Ion Gogioman din
Stolojani. De fapt, Ion Buliga, fierarul, în vârstă, pe atunci,
de 85 de ani. Ce dacă era ţigan. Ba, mai degrabă, cred
că tocmai porecla lui mă atrăgea atât de mult să-i ascult
basmele. Iar asta pentru că numele „gogioman”, aflasem
eu, însemna „căciulă”, iar originea cuvântului era persană,
ori cumană. Ceea ce, indirect, trăgeam concluzia că Moş
Ion nu era, de fapt, ţigan. Iar dacă era, aşa cum îşi purta
cu drag căciula şi pe timpul verii, la fel de mândru era şi
de buhul că era deopotrivă bun meseriaş, precum şi un
om cinstit. Nu mai vorbesc despre faptul că nicovala,
foalele, barosul - împrumutate, în imaginaţia mea, de la
piticii din basme - inclusiv truda de a ascuţi securi, sape
şi altele mă fascinau; în „atelierul” lui şi lângă el mă aflam
în altă lume...
Pentru munca prestată nu cerea bani. Plata se
făcea „în natură”: mălai, fasole, ceapă sau ce se mai
găsea. Că erau vremuri grele, iar sărăcia făcea casă bună
cu bieţii oameni. De aia venise şi la noi acasă. Dar pentru
că, la acel ceas de amiază, muma şi tata erau în mlacă,
la arat, până la venirea lor, într-un stârciog, moş
Gogioman mi-a spus povestea ce urmează:
„În vremurile când oamenii erau fie boieri, fie
săraci, fie haiduci, un ţăran nevoiaş, dar tare harnic,
reuşise să-şi înjghebe o anumită stare, slujindu-l
credincios pe cuconul satului. Într-o zi, însă, tocmai când
să se bucure de înfloritoarea lui gospodărie, fără să fie
întrebat, nenorocita de moarte l-a luat s-o slugărească şi
pe ea. Ca să-i pună pomană, nevasta lui s-a hotărât să
taie cel mai frumos bou, pe care îl folosise la plug, pe
haturile boierului. Dar fiu-su, care se temea că, în lipsa
taurului, cuconul se va dispensa de serviciile lui, s-a
împotrivit. „Dacă-l tai, în locul lui am să te înjug pe matale”
- a rostit el cu dârzenie. Ceea ce s-a şi întâmplat. Venind
vremea aratului, Ion, flăcăul, a procedat cum spusese:
Prian era de „hăis”, iar mumă-sa de „cea”. Puterile însă
nu erau egale nici între un bou şi o vacă, darămite între
un taur şi o biată femeie. Căci, în timp ce boul o lua
puternic înainte, bătrâna rămânea deşelată pe brazdă.
Când Ion pocnea din bici zicând: „Hăis, Priene, cea,
babo!”, tocmai atunci îl ajunse din urmă boierul:
- Ce faci, Ioane? – întrebarea cuprinzând şi
mirare, şi reproş
- Ar cucoane!, răspunse, zâmbind, Ion, ştergânduşi fruntea de sudoare.
- Dar pacostea asta, de ce se vârî aici?!
- Ei, cucoane, în locul lui Milan, pe care l-a făcut
pomană...
Părându-i boierului că Ion ar fi luat-o razna de-a
binelea, şi-a pus în gând să scape de el, zicându-şi:
„Mâine-poimâine te pomeneşti că bolândul ăsta o să-şi
bată joc şi de mine...”
- Ştii ce, Ioane?
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Regretatul nea Ivancu, ultimul fierar din Tismana
- Oi şti, cucoane, de-mi vei spune!
- Dejugă „animalele” şi mergi sus, la stână, la ciobani, şi
cere boul meu cel mare să-l punem cu Prian! Acolo, sus, la stână
cuconul avea un ditamai taurul, înspăimântător de rău şi fioros
foc... Nimeni nu se putea apropia de el; cum vedea om, namila se
şi repezea să-l ia pe coarne ca să-l achite de păcatele lumeşti.
- Mă duc, boierule!
Ajuns la stână, Ion se apropie de bou, îl mângâie şi - în
uimirea văcarilor şi a ciobanilor - îl dezlegă şi plecat a fost cu el în
vale. Dar boierul, când văzu „minunea”, rămasă uluit, de parcă ar
fi fost trăznit din senin. Venindu-şi în fire, cuconul se gândi la altă
capcană.
- Măi, Ioane, de-mi răspunzi la o întrebare grea, te-oi lăsa
să mai ari la mine, iar de nu, o să ai soarta lui Milan...
- Cum ţi-e vrerea, cucoane, dar mai întâi s-aud despre ce
este vorba.
- Ştii tu, oare, de ce un ochi îmi plânge, iar altul este vesel?
- Acum, cucoane, întrebarea fiind grea, îngăduie-mi un
răgaz să gândesc răspunsul...
- Ai răgaz trei zile!
Plecă Ion acasă, o chemă şi pe bătrână la sfat, şi-i spuse
zisele ciudate ale boierului.
- Lasă, tu, Ioane, că te-nvăţ eu ce să-i răspunzi. Dar care
au fost întrebările cuconului?
- De ce un ochi îi plânge, iar altul, auzi, îi „râde”?!
- A, Ioane! Păi, spune-i aşa: unul râde că-i foarte bogat,
iar altul îi plânge că are o fată şi nu ştie pe mâna cui o să cadă…
Ajuns, după trei zile, la casa boierului, paznicii l-au
recunoscut şi i-au dat drumul înăuntru.
- Gândit-ai, Ioane? îl întrebă boierul mai mult ca sigur că a
terminat cu „bolândul”.
- Gândit-am, cucoane!
- S-aud!
- Apăi, cucoane, un ochi îţi râde că nu ştii ce să faci cu
atâta bogăţie, iar unul îţi plânge amar focului că, de!, nu-i cunoşti
viitorul fetii…
- Bă, amărâtule, deştept mai eşti! Pentru asta iată şi
hotărârea mea: ale tale să fie şi avuţia, şi fata mea!
- Vai de mine, cucoane, cum se poate aşa ceva?
Adicătelea, cum vine asta?
- Aşa cum auzişi şi basta!
Lucru ciudat, ochiul cel „trist” al boierului a început a licări
jucăuş. Iar când i-o dete pe fată lui Ion, acasă, la el, aceasta a fost

Citiţi volumul Comoara din legendă online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Dumitru_Danau-Comoara_din_legenda.pdf
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însoţită şi de vreo şapte servitoare. Căci aici era „buba”: fiinţă
mai nevolnică şi mai puturoasă ca fiică-sa nu se pomenise pe
lume. Iar rostul servitoarelor era să aibă grijă de toantă. Una o
pieptăna, alta o spăla, alta îi băga mâncarea, cu lingura, în gură
şi aşa mai departe…
- Tată socrule, îi ieşi Ion în întâmpinare, văzând despre
ce ispravă era vorba; să nu-ţi faci probleme. Am eu singur grijă
de cojocelul nevesti-mii. Aşa că, te rog, să nu-mi laşi pe cap şi
servitoarele astea. Că, de, sunt şi eu un pic de… „tăurel” şi…
Tare şmecher era Ion ăsta…
Acasă la Ion, fata boierului a stat o lună de zile fără pic
de bucate, fără strop de apă, fără să fie spălată. Dar dormea ca
pe lumea cealaltă. Pe urmă, văzând că Ion o lăsase pe mâna
morţii, s-a ridicat din pat şi a început a deretica prin curte, să
facă de-ale mâncării, curăţenie de mama focului…
Într-o bună zi veni boierul să-şi vadă „podoaba”.
De cum intră în ogradă, îi fu dat să vadă o adevărată
„minune”: netoata lui era o „nevăstuică” în toată regula: dintr-un
colţ în altul, ea alerga dereticând… Iar Ion, cum îl ştia o lume
întreagă: şi isteţ, şi harnic, şi şmecher, că-l auzeai:
Ne-ves-ti-căăăă…
Da, Ioane…
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Ce mai faaaaci?
Apăi, Ioane dragă, nu-mi văd capul de câtă
muncă am de făcut…
În casa lui Ion şi-au făcut loc şi hărnicia, şi
frumuseţea, şi dragostea. Dar nu numai atâta. Hotărâţi să
se îmbogăţească şi mai mult, nevestica lui Ion îl vizita des
pe tatăl său, iar din fiecare vizită se întorcea acasă ba cu fel
de fel de bunătăţi, ba cu ocale de aur, încât au ajuns cei mai
bogaţi din judeţ…”
Îl ascultam pe Moş Gogioman cu încântare. Dus pe
gânduri. Iar încheierea poveştii tot el a făcut-o, în felul lui
glumeţ, dar şi în stilul basmelor:
„Şi am fost şi eu,
şi la nuntă, şi la domn,
pe când mai eram în somn…”
Peste cinci ani am auzit vestea tristă: Gogioman a
murit, săracul! Ca fiinţă. Căci vorbele şi basmele lui sunt vii
şi acum…
Crinul satelor

Nicolae Grigorescu a fost pictorul care a acceptat cu plăcere să picteze coperta revistei
Sămănătorul cu nr. 27/29 sept. 1902, până atunci revista numindu-se Semănătorul
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AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic literar,
romancier, promotor cultural

În literatura română au învins
scriitorii canonizaţi de regimul
comunist
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Din volumul Aventura metaforelor prin canionul cu idei
Imediat după evenimentele din decembrie, potrivit
unei dialectici în relaţie valoare - autoritate, deviată de la
traseul indicat de propaganda PCR, la o dezbatere, mai
degrabă o bătălie a re-canonizării. Operaţia de
re(canonizare) nu înseamnă în spaţiul literaturii, altceva
decât selectarea, ierarhizarea şi consacrarea scriitorilor, mai
precis pătrunderea şi supravieţuirea valorilor în memoria
colectivă, cu toate avantajele sociale, chiar politice, material,
care decurg de aici.
Acest fenomen a fost teoretizat în cartea lui Harold
Bloom, intitulată The Western Canon, folosită ca armă a
discriminării inverse, de rasă, de sex, de etnie, astfel că
acest proces de canonizare este manipulate în scopuri extraextatice.
În ţara noastră, după 1989, s-au constituit, de la
început, două grupări şi şi-au disputat notorietatea în faţa
unui public dezorientat. Elitiştii s-au declarat minoritari, în
timp ce oportunişti ”apolitici “, care fuseseră activiştii culturali
ai regimului criminal comunist, s-au regrupat în jurul unor
port-drapele aparţinând generaţiei 1960-1980, obedienţi faţă
de Puterea comunistă, care în prezent fac jocurile celor
proveniţi din FSN, interesaţi să păstreze ierarhiile prestabilite
de regimul comunist, şi acum menţinuţi în falsele ierarhii în
“istoriile “ de doi bani semnate de N. Manolescu şi Alex
Ştefănescu.
Pe cele două grupări le uneşte sindromul
minoratului, datorită faptului că sunt conştienţi că au scris
cărţi care nu au fost bune nici pentru prezent, dar ce să mai
vorbim de viitor? Toţi scriitorii veniţi din structurile regimului
comunist s-au sprijinit unii pe alţii, fiindu-le teamă şi azi de
fenomenului jocului de domino. E de-ajuns să cadă o carte
şi se năruie totul. Ei niciodată nu au scris cărţi bune. Vina
lui Manolescu şi Ştefănescu este că au menţinut în lista lor
ierarhică cărţi şi autori ce au promovat realismul socialist,
promovând astfel nonvaloarea şi chiar pornografia.
Datorită acestor doi critici, şi a altora, cititorul a
fost împins să rămână captiv unor mituri create în jurul lui
D.R.Popescu, Buzura, celor proveniţi din generaţia
echinoxistă, optzecistă, cum este Ion
Mureşan, colaborator al Securităţii
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comuniste, etc, chiar a mitului “Micul Paris “, expresie
dâmboviţeană a reprezentării bovarice şi, simultan, a resemnării
singulare.
Puţinele înfăptuiri având atributele monumentalităţii
sunt supuse, periodic, acţiunilor demolatoare (Vezi opera lui
Eminescu sau Istoria lui Călinescu), cea din urmă devine, întro astfel de împrejurare, o construcţie utopică, inadecvată
literaturii noastre, născută ca supra-compensare a unui complex
de inferioritate al miticilor Manolescu şi Ştefănescu.
Atunci când se discută despre Eminescu, imediat se
inflamează spiritele hrănite la şcoala etnicismului europenist,
perorând că Poetul nu avea dinţi în gură, (Sabin Gherman ), că
a plagiat, că era antisemit, etc, etc ...
Datorită acestor manipulatori de conştiinţă unica
enciclopedie, la nivel mondial, cum este cea dedicată ideii de
literatură, semnată de Adrian Marino, este marginalizată şi
privită ca o ciudăţenie, deşi reprezintă singura formă reală de
dialog cultural cu lumea.
Trăim într-n stat mic, în ţărişoara lui Trahanache, întro cultură mică, ne spun Pleşu şi Patapievici, cu o remuneraţie
tot mică, după buget, (datorită faptului că au furat tot, cei ce
strigau “nu ne vindem ţara“) cum spune un ilustru personaj.
Aşadar, să fim cuminţi, să poată fura în continuare cei ce au
pus mâna pe ciolan, inclusiv ciolanul ierarhiei “valorice “. Pentru
a se înfrupta din banul public şi din premiile primite, date între
ei prin rotaţie.
Totuşi, trebuie să remarc în acest sens, citându-l pe
Titu Maiorescu, marele critic avertizând în legătură cu primejdia
minoratului încă de la 1867: ”Când se află diminutive în fiecare
strofă, şi la fiecare ocaziune, când gura este mică, piciorul mic,
Maria mică, Ioniţă mic, garoafa mică, atunci e mic şi poetul,
mică şi literatura şi toate se afişă în decadenţă “. Până la ratare
nu mai este decât un pas. Pentru că ratarea destinului istoric,
cum spunea Cioran, “se exprimă în satisfacerea cu un rol
mediocru cu o respiraţie lipsită de amploare şi un ritm lent “.
Pe parcurs, în anii ce au urmat evenimentelor din 1989
au început luptele şi combinaţiile re-canonizării în plan literar.
Orgoliile s-au aprins la maximum, interesele au căpătat contururi
precise, stimulate de economia de piaţă, starea de beligeranţă
s-a extins la nivelul tuturor aşa-numitelor “generaţii “, fenomen
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Imaginaţia barocă mijloc de
recreare a istoriei

Conferinţa Naţională a Scriitorilor din
Republica Socialistă România
inventat de Laurenţiu Ulici. În special nouăzecişti
într-adevăr ca nou veniţi, se agită cu mai multă ardoare
într-un conflict dirijat strategic din centrele universitare,
cum ar fi Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi.
Unul îl reprezintă diaspora, fiind de înţeles dorinţa
celor eliminaţi, (de aparatul de propagandă p.c.r, din care
făceau parte mastodonţii promovaţi de Manolescu şi
Ştefănescu în istoriile lor), decenii la rând, din corpul viu
al culturii române, de a reveni şi de a-şi revendica un loc.
Dar, în “ armonie“ cu specificul neaoş al dezbinării
(bahluiene, someşene, alutare etc.), viaţa literară este
percepută ca parte-pris-uri, prin lentilele deformatoare ale
mass-media care confundă voit Budapesta cu Bucureştiul,
capodopera cu telenovela, aberaţiile şi pornografia
poeziilor lui Mihai Gălăţanu şi I. Mureşan şi poezia bună,
izbânzile spiritului cu subcultura de cartier, valoarea cu
succesul, autoritatea cu intoleranţa, (vezi răutatea din
cronicile lui Alex. Ştefănescu). Vajnicii apărători ai
demnităţii intelectuale se simt frustraţi, părându-li-se că
sunt lipsiţi de un drept pe care şi l-au arogat în exclusivitate
o bună perioadă: libertatea de opţiune.
Al centru de coordonare a bătăliei re-canonizării
se află în mediile universitare, cum ar fi Bucureşti, Braşov,
Cluj-Napoca, Timişoara, care influenţează jocul la bursa
valorilor, fără valoare, acaparând presa, televiziunea,
editurile, şcoala, prin programe şi manuale alternative,
construite pe criterii de eficienţă financiară, şi încercând
să impună nulităţile generaţiei 1980, snobi, intoleranţi, fără
operă, şi care au făcut jocul regimului comunist-criminal.
Fiinţe năzuroase, posomorâte cu aer fals
academic şi irascibile se repet asupra conştiinţelor culturii
româneşti, atacându-le într-un mod stupid şi nedemn.
Revărsarea de vorbe sufocate, indignarea mimată
nimicesc un adversar inexistent şi închipuit, pentru că
judecata dreaptă aparţine doar timpului. Sunt nişte
credincioşi fără religie, stareţi răi şi clevetitori la mitocul
fraţilor refuzaţi de istorie.
În lipsa autorităţilor autentice şi a criteriilor de
competenţă, este cert, competiţia valorilor a fost înlocuită
de luptele subterane pentru succesorat canonic.
Domnilor, Manolescu, Ştefănescu şi ceilalţi
„corifei “ ai criticii româneşti sunteţi în eroare. Doar timpul
va impune valorile şi nu subiectivismul
Pagina 11 dumneavoastră, al unora şi al altora!

Scriitor, poet, epigramist, pictor, Mircea Roşa Miro, şi
prin cel de-al doilea roman al său dovedeşte că polivalenta sa
activitate artistică îşi spune cuvântul în vivacitatea frazei, dar şi
prin produsul unui instinct de povestitor.
Prezentul roman, intitulat simptomatic “Apăsarea
depărtărilor “ se înscrie în acelaşi context, areal geografic şi
etnografic al Munţilor Apuseni, folosit şi în primul său roman
“Mestecenii călători “, spaţiu spiritual-geografic de unde îşi trage
originea autorul.
“Apăsarea depărtărilor “, ce cuprinde 17 capitole şi un
“Epilog “, autorul îşi clădeşte romanul cu spontaneitatea
discursului şi cultivarea arhaismelor şi regionalismelor ce
contribuie la recrearea istoriei şi a mediului în care personajele
trăiesc. Autorul zugrăveşte plastic şi sugestiv perioada de
prigonire a preoţilor greco-catolici, mulţi refugiaţi în munţi,
alăturându-se rezistenţei armate, a rezistenţei religioase, de
asemenea fraţilor Şuşman, eroi care au luptat împotriva
comunismului: ”N-apucară să soarbă o lingură, că de afară se
auzi o somaţie foarte hotărâtă; - Şuşman… Predă-te, că eşti
înconjurat! Pentru moment, au rămas înlemniţi. Leon şi Vasile sau ridicat spre tocurile uşii, când dinspre fereastră s-a auzit o
rafală de automat ( ...) Atunci, fraţii Suşman au ripostat, trăgând
(… )“
Încă din titlu, explicând etimologia cuvintelor incluse,
romancierul ne sugerează starea celui copleşit de suferinţă şi
griji morale în intervalul dintre două puncte în spaţiu. Punând
sub lupa rememorării, autorul evită să-şi suspecteze memoria
şi ochiul de pictor de subiectivism înşelător, deşi observaţia pare
să scoată mereu la lumină întâmplări reale dintr-o istorie tristă a
neamului românesc. Savoarea limbajului folosit de personaje
dă o suculenţă textului şi un parfum arhaic.
Mircea Roşa-Miro, cred că a învăţat de la Rebreanu
rostogolirea amănuntului banal până la fantastic, iar de la Celin
a preluat din cinismul relatării. Stilul său pare fără complicaţii, e
net, tăios, alert, încărcat de toponime şi arhaisme în vorbirea
personajelor, subversive, mustind mereu de-o limbă presărată
cu expresii locale. Sub relatarea directă se ascund umori
ascunse, ataşamente sufleteşti şi tocmai aparenţa de limpiditate
dă de înţeles că lucrurile pot lua oricând întorsături ciudate şi
neaşteptate. ”Printre sălciile pline de cuiburi şi de ciori de la iazul
morarilor, apare Viorelu‘ lui Şandea sprijinit în bastonul lui de
corn. Sătenii l-au poreclit “Unşpeţigări- atâta costa un “jup “de
“Naţionale “.Asta, Viore, era mare-ciuf”.
În această neutralitate bine stăpânită ghicim însă şi multă
viziune a naratorului, un ataşament faţă de personaje. Acestea
sunt privite cu compasiune, cu un ataşament vizibil. Ele trec
prin întâmplări angrenate în scenarii, uneori, sinistre, trăind întro lume arhaică, obscură, plasate într-un mecanism uriaş şi obscur
care înlănţuie ipochimenii într-un spectacol al neputinţei.
Personajele se autocaracterizează prin vorbire şi felul implicări
în acţiune.
Citind această carte, mi-am adus aminte de ceea ce
zicea Emil Cioran că ”Spiritul nu înaintează decât dacă are
răbdare să se-nvârtească-n loc, adică să aprofundeze.“
Îmi dă impresia această carte, că autorul nu poate crea
decât crezându-se centru istoriei locurilor natale.
Mircea Roşa-Miro este un prozator viguros, cu un gust
pentru tipologie aşezată într-un strat dens şi consistent.
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Fericirea de a fi condamnat de
DE CONFRAŢI
Mai întotdeauna la români s-au adeverit, de-a lungul
istoriei, apoftegmele „Să moară şi capra vecinului” sau „Nimeni
nu este profet în ţara lui”. În acest sens Panait Istrati spunea:
„Câtă vreme un secret e ferecat în tine, e robul tău. Cum l-ai
spus altuia eşti tu robul lui!”. Condiţiile istorice au impus şi
trădarea din partea confraţilor, precum Iuda a făcut-o cu Iisus,
intelectualul devenind robul secretului.
După ocuparea României de către armata sovietică
(rusă) şi impunerea cu forţa a unui regim de sorginte comunistă
a început prigoana împotriva intelectualilor şi a tuturor
persoanelor, indiferent din ce clasă socială făceau parte, ale
căror idei şi manifestări erau suspectate că ar fi împotriva noului
regim. Un rol important în arestarea şi închiderea acestora l-au
avut „iudele” din preajma celor ce se opuneau regimului şi care
aveau alte idei decât cele marxist-leniniste. Aceştia erau
cunoscuţii, chiar aşa-zişi prieteni ai celor anchetaţi şi întemniţaţi
în gherlele morţii. Fără sprijinul acestor cunoscuţi şi „prieteni”
sau confraţi mâna lungă a securităţii nu ajungea la victime.
Exemple sunt destule!
Scriitorul Marcel Petrişor a vorbit în redacţia „Teatru”,
în 1957, că urmează mişcări studenţeşti şi unul din confraţi la
turnat la Securitate, iar Ştefan Aug.Doinaş a fost arestat pentru
omisiune de denunţ, făcând un an de închisoare.
Paul Goma a fost condamnat la 2 ani de închisoare şi
cinci de deportare în Bărăgan pentru că la un seminar la Şcoala
de Literatură a citit un fragment de roman în care critica regimul
comunist. Cineva din colegii săi prezent la seminarul de creaţie
l-a turnat.
Ion Caraion, după ce iese din închisoare în 1955,
întocmeşte o listă de scriitori care aveau nevoie de sprijinul din
Vest, această listă este văzută de un confrate în 1958 şi îl
reclamă la securitate. În urma acestui denunţ este condamnat
la moarte pentru „uneltire împotriva orânduirii legale”. I se
comută pedeapsa în detenţie pe viaţă şi în 1964 este graţiat.
Alice Voinescu (1885-1961) a fost arestată în 1951
pentru conferinţele ce le ţinea în clandestinitate organizate de
Petru Manoliu. Ca şi cei amintiţi mai înainte, şi aceasta a fost
turnată de unul din confraţii care participau la aceste întâlniri.
Acelaş lucru i s-a întâmplat poetului Constant Tonegaru (mort
1952), fiind arestat şi condamnat.
Interesant este cazul lui Petre Pandrea (1968) care fiind
dizident de stânga, îi critică pe comuniştii români, astfel este
arestat, anchetat brutal de securitate şi închis.
Zeci de scriitori au suferit pentru ideile lor în timpul terorii
comuniste. Activiştii de partid, unii proveniţi din breasla
scriitoricească (A. Toma, Sorin Toma, M. Beniuc, Z. Stancu,
etc.), au „pus umărul” la impunerea realismului socialist în
literatură şi în general în cultura românească. Urmare acestui
fapt scriitorii care nu s-au aliniat acestei doctrine au suferit rigorile
legilor, fiind anchetaţi de securitate, bătuţi, schingiuiţi şi apoi
închişi. Unii din ei murind între zidurile închisorilor de la Sighet,
Gherla, Piteşti, Malmezon, etc.
„Cine nu este cu noi, este împotriva noastră”
Exista pe atunci o lozincă promovată de activiştii de
partid cu veleităţi scriitoriceşti: „Cine nu este cu noi, este
împotriva noastră”. În baza acesteia au fost arestaţi sute de

scriitori, printre care: Traian Brăileanu, Gane, Ion Petrovici,
Radu Gyr, Anton Dumitru, Sandu Lieblich, Sandu Tudor,
George Marcu, Tudor Popescu, Dumitru Borşa, Paul Sterian,
Fane Vlădoiu, Popescu-Prundeni, Al.Mironescu, Radu
Budişteanu, Nichifor Crainic, V. Voiculescu, Mircea
Vulcănescu, Ion Caraion, Nicolae Balotă, Adrian Marino, I.D.
Sîrbu, Ştefan Augustin Doinaş, Leonid Dimov, Petre Ţuţea,
Petru Pandrea şi mulţi, mulţi alţii.
Un caz aparte, asemeni lui Iuda, este al episcopului
Antim de Buzău care i-a trădat şi predat miliţiei şi securităţii
pe cei adăpostiţi în Mănăstirea Vladimireşti-Ploscuţeni care
luptau împotriva puterii ruseşti instalate în România, grup
format din foşti ofiţeri din Armata Română, intelectuali şi
călugări.
Cristian Tudor Popescu în cartea sa „Timp mort”,
apărută la editura Polirom, 1998, p.11-16, în contextual celor
afirmate de mine, numeşte pe Sadoveanu, Arghezi şi
G.Călinescu „mari ticăloşi”, fiindcă a făcut pactul cu organele
comuniste, însă îi numeşte şi „mari scriitori”. Trebuie amintit
că în timpul când M. Sadoveanu a fost preşedintele Marii
Adunări Naţionale a refuzat să comute pedeapsa cu moartea
a unui ţăran care nu dorea să se înscrie în colectivă. Urmare
acestui fapt bietul om a fost executat.
Un alt caz al trădării din partea confraţilor este cel al
lui Lucian Blaga. Chiar asistentul lui l-a trădat şi a susţinut
să fie exclus de la catedra pe care o avea la universitatea
clujeană.
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LANSARE
DE CARTE
ION C. GOCIU - (n. 1934, Ciuperceni Gorj) - prozator.

CIREŞE AMARE
Ion Popescu Brădiceni - Prefaţă
Cum exemplul lui Tudor Arghezi (şi modelul său)
îl îndrituie pe orice scriitor să debuteze şi la vârstă mai
„coaptă”, Mugurel Pădureanu-Coarba (pe numele său real
Ion C. Gociu) s-a „aventurat” în domeniul prozei obiective
– dorice i-ar fi zis Nicolae Manolescu , mimetice i-ar fi
spus Erich Auerbach, transmoderne i-aş fi identificat-o eu
însumi - practic pornind de la „gradu zero al scriiturii”.
Cum să-i judec cutezanţa? Drept ingenuitate? Drept
cunoaştere de sine? Drept talent certificat de semnele
înseşi ale expresivităţii voluntare, ori, cum ar opina Eugen
Negrici, mai ales involuntare?
A mă întreba, fireşte hermeneutic, presupune şi
un regim al unor răspunsuri adecvate, chiar dacă mirarea
mi s-a văzut brusc contrazisă de prima ieşire în lume a
acestui autor de o rară sobrietate a expresiei literare şi
estetice, cu un limbaj caracterizat de acurateţe, stilistică,
de preciziunea semantică, de reaşezare a simplităţii
moderne pe bazele, voit moderate, ale intertextualităţii şi
în „novelele” sale bovarice, cu trimiteri fie ostensionale,
fie subtextuale, la câţiva maeştri tutelari ai prozei (şi chiar
ai poeziei) româneşti (Emil Gârleanu, Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, Nicolae Labiş, Marin Preda, Ştefan
Augustin Doinaş, Ştefan Bănulescu, Nicolae al Lupului,
Sabin Velican, Constantin Ţoiu, Augustin Buzura ş.a.), ori
europene: Flaubert, Turgheniev, W. Somerset Maugham,
Vicente Blasco Ibanez ş.a. Ion C. Gociu îşi trădeză formaţia
de om cultural, conectat la tradiţia unui anume mod de a
scrie pe care Georges Lukacs îl consacra, deloc intimidat
de exhibiţiile post- moderniştilor, drept „lumea structurilor
obiective” regentată de ideea comunităţii sociale şi a
formelor sale de reprezentare.
E. M. Forster considera că „povestirea sau
naraţiunea subiectului constituie aspectul fundamental al
romanului” ori, adaug eu, al nuvelei lui Ion Gociu. Bun
povestitor, acesta ştie să păstreze viu interesul cititorului
pentru ce urmează să se întâmple. În „bucăţile” lui de pus
la îndemână, lângă veioză, pe noptieră, viaţa cotidiană
este şi ea plină de sensul timpului, ca şi nostalgia cuvintelor
în sine, arse de nerăbdarea de a se întoarce într-un paradis
al nonarbitrarietăţii originare, când - îl citez pe Jean
Starobinski – „invenţia dezvoltă un orizont imaginativ” iar
„scriitorul trebuie să ştie să introducă atâta confuzie şi atâta
fantezie” cât va fi necesar „încât analogiile să poată fi
uşor descifrabile”. În „Idile” de pildă, bătaia de aripă a
fanteziei îngăduie dezvăluirea unei povestiri al cărei sens
literal este, în aparenţă, frivol. Abia prin sensul ei figurat
va desemna povestirea, realitatea concretă
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fenomenologică etc. Povestirea a fost ca un văl; scopul lui însă ne sugerează autorul târgujian – este să lase să transpară, pentru
a ieşi la iv eală, o dramă (o tragedie) abia mascată de
melodramaticul conjunctural, dar şi cumva inerent şi fatal.
În schimb în „Coarba” naratorul e suveran: el îşi poate
relua ritualul povestirii, îi poate reînnoda firul mereu întrerupt de
un altul: cel al servirii mesei într-un restaurant, drept maşină a
timpului. El are menirea de a fi un transcriptor al timpului regăsit,
ca şi Proust pare-mi-se. De-a lungul întregii nuvele nu dispare
niciodată eul naratorului (pe alocuri liric); dimpotrivă e un subiect
implicit acţiunii şi pătrunzând întrânsa cu propriile rădăcini ale fiinţei
sale. Ca oricare povestitor, Ion Gociu (alias Mugurel PădureanuCoarba) şi-a asumat un ţel „tradiţional”, obiectiv itatea
evenimenţială, deretorizarea exprimării verbale, coborârea până
la esenţa faptelor developate în lumina închipuirii celei mai…
verosimile. Îl şi atinge deseori, cu ajutorul conştiinţei personale,
dar nu cea de fiecare dată actuală, ci conştiinţa rememorantă.
Irumperea realului trecut din conştiinţa rememorantă, despărţită
demult de împrejurările în care fusese angrenată atunci când acest
real era actual, deschide o perspectivă diferită şi îşi organizează
conţinutul diferit de individual şi subiectivul pur, desprinsă de
implicaţiile instabile de altădată, conştiinţa îşi consideră în mod
perspectivic propriile straturi trecute cu conţinutul lor, confruntândule permanent între ele, eliberându-le de succesiunea lor exterioară
ca şi de semnificaţia restrânsă a actualităţii ce păreau altădată să
o aibă; iată cum ideea modernă despre timpu-interior se leagă de
o concepţie neoplatonică, în virtutea căreia „adevăratul prototip al
obiectului se află în sufletul artistului” (vezi Erich Auerbach:
Mimesis, E.P.L., 1967, pag.604). Artist liber de constrângerile
meseriei de scriitor”, Ion Gociu, chiar atunci când e prezent în
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obiect, s-a desprins de el, observându-l şi opunându-l astfel
propriului trecut; ba mai mult – recurg acum la o intuiţie a lui
Ernesto Sabato – „inevitabilul eu al artistului (non) ficţionalist”
se vede sfâşiat în două falii, căci omului nu-i e caracteristic
spiritul pur, ci sfâşietoarea regiune intermediară numită suflet.
În acest suflet mereu despicat se confruntă etern
iubirea şi ura, mitul şi ficţiunea, relativul şi absolutul, iluzia şi
rigoarea reflectării identice. Dual, sufletul suferă între carne
şi spirit, dominat de patimile trupului muritor, dar năzuind la
veşnicia spiritului.
În aceeaşi ordine de idei, autorul discursurilor narative
de faţă, condensate fericit, recurge în subsidiar cu naturaleţe,
cu dezinvoltură, stăpân sigur al teritoriului său tematic şi
ideologic şi al universului său moral şi estetic, la descrierea
raporturilor omului cu istoria, cu o istorie parţial brutală şi parţial
kairotică, la creaţia de atmosferă, peste care adie un vânt
nostalgico-melancolic, dar mai cu seamă la rezolvarea
relaţiilor dintre limbajul dat şi acela al sentimentelor sale
funciare trimise în gramatica textului salvator de la uitare. În
prozele lui Ion Gociu, precizez, de îndată ce numele unui
sentiment e pus în lumină (şi în oglinda sintaxei), cuvântul,
prin propria-i eficienţă, contribuie la fixarea, la propagarea, la
generalizarea experienţei afective căreia îi este indiciu şi
sfârşeşte prin a-l seduce pe cititorul venit în raza lui de
influenţă, a-l convinge şi a-l transmuta în totul solidar al
legendei, poveştii, amintirii (vezi şi „Jugul din Gura Lupoii”).
În „Cireşe amare”, povestitorul scoate din cripta istoriei
satul gorjean interbelic încă glisând dinspre iluminism spre
romantism şi incipient spre realismul capitalist pragmatist.
Exact ca-n partea a patra a „Amintirilor din copilărie” ale lui
Ion Creangă, Ion C. Gociu se scufundă în lumea acestor
vremuri patriarhale, în care respectul pentru carte era
sacrosanct. Caută şi găseşte în plus în relatarea unor
evenimente de-o obiectivitate aparent uscată, ca Mircea Eliade
de pildă, mituri resurecte: precum cel al zeului campestru Pan
(ţapul ispăşitor i-a zis Rene Girard). Dar tot un fiu, adoptat al
caprei, a fost Zeus însuşi, iar intertextul, rădăcinos într-un
adânc infinit, funcţionează într-o naturaleţe de invidiat.
Târgu-Jiu, 5 aprilie 2011
Conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni
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Prof. dr. Ion Popescu
Brădiceni

Ion C. Gociu:
CIREŞE AMARE
Fragment: Coarba (nuvelă)
Sunt foarte trist
Am fost ursit de-o ursitoare rea
Să-mi port o viaţă paşii prin hârtoape…
Sunt foarte trist şi nimeni nu-i pe aproape
Să-nfigă-o lancie în tristeţea mea.
Doamne, te rog, cât un sobor de popi,
Întoarce şi-n spre noi măritul Soare,
Fă tăvălug din raza-i orbitoare
Şi nivelează-odat’ aceste gropi.
Spiridon Popescu

COARBA
Între mulţii mei prieteni din tinereţe, l-am avut şi
pe Vasile Popete, un băiat de toată isprava, cum se zice
despre un apropiat, care a fost multă vreme şi un împătimit
vânător. Acum vorbesc despre el la timpul trecut, fiindcă viaţa
ne-a despărţit în drumul ascensiunii noastre. Într-un fel, neam înstrăinat, el ajungând mai departe, pe alte meleaguri de
pe gogoloiul pământesc. Rar ne mai întâlnim, dar când ne
vedem, depănăm amintirile trecutului. Multe sunt frumoase,
dar unele sunt chiar dureroase şi le mai şi împletim cu
văicăreli d’ale vârstei în care ne-am afundat. Avea şi mai are
şi acum un deosebit talent şi orice spune reuşeşte să te
captiveze prin şarmul său de talentat povestitor. Una care
merită să o aştern pe hârtie este povestea Coarbei, loc pe
care atât de mult l-a iubit, după cum persuasiv spunea, încât
nu-l va uita niciodată, din cauza unei întâmplări nefericite.
Iată ce-mi relata cândva, pe vremea când eram
mai tineri şi locuiam în aceeaşi urbe.
…Străbătând drumul de care, ce duce de-a lungul
pârâului Puturoasa, şi-a început Vasile povestea, cel mai leneş
afluent care se varsă în pârâul Văianu, chiar la poarta casei
unde am crescut, şi trecând pe la locurile numite Pogără,
Ogaşul Gârniţii, Ogaşul Burciului şi Giurculeşti, ajungi la
poalele pantei ce urcă la Coarba, locul dominant unde se
întâlnesc toate drumurile spre satele dimprejur. De la intrare
pe Puturoasa, până în acest loc, după timpul parcurs, trebuie
să fie o distanţă de cel puţin vreo trei kilometri. Albia mătcii
este îngustă şi umbrită de coroanele foioaselor ce cresc
înfrăţite peste vale: goruni, carpeni, fagi, plopi, care cu dăruire
umbresc acest drum croit anume şi care, din loc în loc, în
porţiunile unde locul se îngustează şi matca se adânceşte,
trece alternativ de pe un mal pe altul al pârâului. În această
fundătură, se ascund mistere care s-au transmis legendar,
parte din ele fiind încă vizibile şi astăzi, cu rămăşiţele unei
gospodării şi alte relicve palpabile: o temelie de casă, conturul
unei grădini, prezenţa unor pomi fructiferi de vârstă incertă,
cât şi locul unei arii de treierat grâu, toate acum acoperite
de pătura groasă de muşchi şi licheni, componenţi şi ei ai
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păstorii din Văianu şi din satele dimprejur, care veneau si ei cu
vitele lor să păşuneze pe poienile din liniştea codrilor sau prin
preajma colibei în care trăia zâna codrului. Ciopoarele de vite
mărunte se împreunau în turmă şi, în zilele frumoase, jocurile
între copiii care le păzeau nu mai conteneau, de-i prindea
noaptea neajunşi acasă.
Când Vasile a crescut şi s-a făcut băiat mare, povestea
Coarbei era de mult legendă. Preluase de la părinţi, în
gospodărie, misiunea de păşunare a vitelor şi popasurile prin
poiana Coarbei le făcea aproape săptămânal. În vacanţele mari,
zilnic hotăra zona în care mergea la păşunat, având în vederea
schimbarea locului, ca să nu se repete de pe o zi pe alta aceeaşi
zonă .
- „Poiana de la Coarba nu mai este ca altădată!”...
povesteau copiilor bătrânii satului, care pretindeau că ştiu bine
cine a fost Coarba. Şi Vasile continua povestea copilăriei lui,
până la terminarea studiilor pe care le-a urmat, vacanţele
petrecându-le în satul natal.

Grafica: Florin Isuf
florei pădurii. Locul este înălţimea maximă a zonei pe care
o şi domină. Când pădurea era mai tânără, de aici se putea
vedea în zare, pe deasupra crângului, până hăt… departe,
deşi era ascunsă vederilor înspre amonte. Cândva, era un
loc ales strategic, bine camuflat din calea duşmanului, care,
în timpurile străvechi, năvălea dinspre sud şi est, adică de la
Dunăre...
Legenda spune, după cum zicea Vasile, „că aici ar
fi locuit o femeie pe nume Coarba, rămasă în singurătatea
pădurii după ce pierise mama ei de bătrâneţe, chiar în casa
unde s-a născut, că pe tatăl său, în afară de maică-sa, nimeni
nu l-a cunoscut, dar vorbele au „umblat”despre un voinic
trecător şi frumos ca un cuc rătăcitor, haiduc pripăşit o vreme
prin acele locuri. Fiind copilă „din flori”, Coarba a fost frumoasă
ca o zână, iar trecută de tinereţe era vrednică şi pricepută în
toate. În cazurile de primejdie, în bătătura ei adăpostea la
nevoie pe unii din locuitorii satului, alteori pe tinerii ce se
fereau de-a fi prinşi cu arcanul şi duşi la oaste, împărţind
deoptrivă cu ei teama de duşmani şi de pedeapsa autoriţăţilor.
Pe aria din preajma casei ei, se treierau grâul şi secara, se
băteau fasolea şi mazărea, boabele fiind adăpostite cu grijă
în negura văilor adiacente.
În verile lungi şi călduroase, fecioara îşi purta turma
de capre pe coclaurile ce se întindeau până la îndepărtata
Glogovă, creştea iezi câţi îi da Dumnezeu şi era meşteră în
a face din laptele de capră cea mai gustoasă brânză. Era
pricepută şi în ale trocului. Produsele din munca ei şi le
schimba pe ce avea nevoie şi în special pe cereale, care nui lipseau niciodată, având porumb să-şi facă zilnic mălaiul şi
să ţină o tâlvură de păsări ouătoare, cum şi grâu pentru
colaci şi pâine la sărbători. Îi mergea bine în toate şi clienţi
avea destui, în special bărbaţi chipeşi, neplecaţi „la stăpân”
sau la oaste, care, destul de des şi pe rând, mai treceau
pentru „vreo treabă” pe la casa din mijlocul pădurii, aducând
totdeauna şi câte o glajă cu tărie.
Coarba apărea rar în sat şi lumea nu se mai mira
de acest lucru. Aşa fusese şi mama ei. Doar pe la sărbători
se ivea uneori, lăsând casa şi animalele sătule în staul, în
grija celor doi dulăi viguroşi şi credincioşi
Pagina 15 stăpânei. Putea fi însă văzută zilnic de

- Acum, tufele de mărăcini, măceşi, porumbari şi
covorul de ferigă veşnic umed şi umbros, sub care atunci găseam
cele mai viguroase mânătărci şi văcăriţe, bureţi iuţi şi ciuperci
plopeşti, puseseră de mult stăpânire pe întreg spaţiul care,
cândva, fusese bătătură de casă, livadă de pomi, grădină de
legume şi flori, trecute în poveste. Sub tufele lor, descopeream
şi câte un iepure care dormea „dus” pe cârtog, în amiaza zilei,
până când îl trezeam noi, copiii, cu jocurile noastre. De unde să
ştim noi atunci că el, iepurele, era toată noaptea treaz, pentru a
ronţăi firele drogului şi mugurii zemoşi şi fragezi ai tufelor în
creştere ale viitoarei păduri, sau de pe rugii purtători de mure
sau alte ierburi şi arbuşti, hrana lui de toate zilele…
Şi povestea lui Vasile continuă cu amănunte atât de
interesante de nu-ţi vine să-l întrerupi.
…Într-o zi, acum devenită şi ea legendară, când pe
aceste locuri ne jucam de-a pituluşu, adică de-a v-aţi ascunselea
, Riţu, un copil ca şi mine ce se pitulase să nu fie găsit sub un
boschet, că aşa era jocul, a văzut sub tufa vecină, chiar pe
pământ, un cuib în care trona un pui ce era aşa de mare, de
abia avea loc în el, unde era hrănit de o pasăre prea mică pentru
a-i fi mamă. Pitulicea, ce stă mai mult ascunsă prin tufişuri,
pasăre cântătoare şi călătoare ca şi cucul, venită pe meleagurile
noastre să-şi perpetueze specia, căra încontinuu insecte pentru
nesăţioasa şi ciudata făptură apărută în „casa” ei, veşnic
flămândă, aşteptând hrana cu ciocul permanent deschis, ca un
hău adânc. Locul cuibului, anume ales pentru a fi ferit de vederile
duşmane, era straşnic apărat natural de mulţimea lungilor lăstari
târâtori ai rugilor, plini de ghimpi, ţinându-ne la distanţă.
Aici era lumea liniştii profunde din mijlocul naturii, unde
cuculeasa, şi ea „amanta codrului”, atrasă pentru împerechere
de cântecul masculului iubăreţ şi instabil în dragoste, caută un
cuib străin, cât mai dosnic, pentru a depune oul ei roditor. O
„doamnă” ca ea nu purcede a creşte pui!...
C â n d
pitulicea mamă
este plecată după
hrană şi cuibul îi
rămâne un moment
nesupravegheat,
mai
făcu
o
precizare Vasile, cu
studii în Ştiinţe
naturale, printre

Sămănătorul - Anul III. Nr. 12 - decembrie 2013 - PROZĂ
alte cuiburi din desişul pădurii dinainte alese, doamna
cuculeasa se strecoară pe furiş şi o face „dădacă” pentru o
vară. Ea trebuie să clocească şi oul din care iese puiul
cucului, un hămesit ce consumă hrana plăpânzilor pui
naturali ai micuţei păsări şi care pier de foame, „vinovaţi
fără vină!”, fiind daţi şi afară „mişeleşte” din cuibul lor
maternal, de intrusul şi puternicul „frate” parvenit. Cum nu
vede oare, măcar din instinct, această pasăre, că la un
moment dat, puiul pe care-l hrăneşte este de trei-patru ori
mai voluminos decât ea, mama, care-i introduce în imensul
cioc în care are loc şi capul ei, gustoasele omizi? Aşa să fi
hotărât mama natură!?...
Cu deosebit talent de povestitor, Vasile îşi continua
derularea amintirilor.
…Timpul a trecut, vremurile s-au schimbat, noi,
copiii, am crescut şi am devenit musafiri prin locurile comune
ale copilăriei şi chiar pentru casa părintească. Vizitele s-au
rărit şi codrul a luat încet, încet altă înfăţişare, astfel că la
un moment dat detaliile din teren, datorită împăduririi, nu
mai semănau cu cele imprimate adânc în memoria noastră
de copii. Poenile dispăruseră, ogaşele se adânciseră, apele
ploilor spălaseră matca de pământul nisipos, până la stratul
de marnă, vânăt şi compact, sporind viteza de scurgere a
aluviunilor.
Când, pentru un anume eveniment, un praznic, o
aniversare sau o simplă vizită la părinţi, eu şi fraţii mei, ne
reîntorceam în sat şi dispuneam de cel puţin o zi, totdeauna
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găseam un pretext să facem o plimbare prin locurile unde
altădată eram permanent prezenţi. Întâlnirile de familie măreau
plăcerea, plimbarea făcându-se în grup, fiecare având câte o
amintire de povestit legată de un anume loc, întâmplată la o
anumită dată, care nu se poate uita niciodată. Şi tot de atâtea
ori se relua aceeaşi poveste, primită cu îngăduinţa primei
ascultări. Fiindcă dumneata, prietene, n-ai de unde să ştii de
câte ori am spus eu povestea aceasta, pe care vreau s-o afli
chiar de la mine, de altfel ţinută în suflet destui ani, până la
prescrierea consecinţelor întâmplării pe care o afli acum. S-a
petrecut la Coarba, dar nu în copilărie...

Citiţi întreg volumul Cireşe amare online, aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2013/Ion_Gociu-Cirese_amare.pdf
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Titule, neică

Titule, neică…
― Titule, mamă… vezi că eu plec la fân să-l
grămădesc, tu să ai grijă de viţică, să pască iarbă în livadă
şi să o adăpi. Vezi că-i cam zburdalnică şi după ce se satură
sare pârleazul şi nu se opreşte până în grădina lu’ nen’tu
Marin. Prăpăd face în grădina omului, dacă nu eşti atent şi
după aia… altfel discutăm!
Rămas acasă singur, Titu – un băieţel de nici şase
ani – se duse la grajd, scoase viţica şi o duse, fără mare
greutate, în livada din spatele casei. Iarba verde şi
îmbietoare puse animalul la „treabă”. Păştea aşa de frumos,
rupând iarba cu buzele sale umede şi lacome, că îi făcu şi
copilului poftă.
După câteva ore de pază, cu băţul în mână şi cu
atenţia sporită, copilul obosi şi se trânti pe spate, în iarba
moale, uitându-se la cerul albastru, pe care nori albi şi
pufoşi, alunecau lent, căpătând diferite forme în mişcarea
lor. Păreau nişte uriaşi, personaje din poveştile auzite de la
bunica lui. Starea de bine, de linişte şi „cântecul ierbii”, ce
se auzea de la păscutul animalului, îl duse pe copil, încetîncet, în lumea visului şi adormi.
Brusc, Titu se trezi, se ridică în picioare şi constată
speriat că văcuţa lui nu mai era în livadă. Sărise pârleazul,
iar acum păştea liniştită în grădina de legume a vecinului
Marin. Făcuse prăpăd, nimic nu mai stătea în picioare.
Trântise totul la pământ. Un fior rece trecu pe spatele
copilului, care se gândi cu spaimă la ce o să îi spună mamei,
când se va întoarce de la fân.
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Scoase animalul din grădina omului, îl duse direct în
grajd, puse şi „sfârleaza” din lemn de brad, ce se învârtea pe un
cui ruginit, aşa ca să nu mai poată ieşi văcuţa, că cine ştie ce rău
mai putea face.
Titu, aşezat pe o buturugă, în mijlocul curţii – pe care
tatăl său Ion o folosea ca suport, când spărgea lemnele pentru
foc – îşi ţinea capul sprijinit în palme, ochii închişi şi se gândea
de zor cum să procedeze: să meargă la nea Marin şi să-i spună
el mai întâi ca omul să observe „trăsnaia” din grădină, sau dacă
ar fi mai bine să aştepte venirea mamei, Tudoriţa şi să-i spună ei
mai întâi… Simţea cum frica îi cuprinde tot corpul său firav, de
copil.
Până la urmă se hotărî să meargă la vecinul său şi săi spună toată tărăşenia. Nu mai putea răbda, că tot se va afla
până la urmă. Intră încet în curtea omului, băgă de seamă că are
câinele legat, intră în tindă şi strigă încet:
― Neică Marin!
Prin gemuleţul mic de la uşă, Titu privi înăuntru şi văzu
pe vecinul său, care, aşezat pe un scăunel, ţinând în mână o
undrea, încerca din răsputeri să coase o opincă.
― Hai, intră, nu sta la uşă! Ce te aduce pe la mine,
neică?
Copilul intră smerit şi cu lacrimi în ochi, îi explică vecinului
toată povestea, cum adormise şi cum văcuţa lui îi stricase grădina.
Marin se ridică de pe scăunelul cu trei picioare, merse în grădină,
văzu prăpădul şi întorcându-se spre Titu izbucni în râs:
― Lasă neică, nu-i nimic… am să semăn din nou, nu-i
timpul trecut!
― Te ajut şi eu neică Marin, că pot să muncesc…
Soarele coboară încet pe după deal, luând cu el şi lumina
zilei. Oamenii aflaţi la muncă se întorc acasă în grupuri de câte
trei-patru, povestindu-şi câte şi mai câte. Trecând pe lângă
grădina vecinului, Tudoriţa – mama lui Titu – văzu şi „nenorocirea”
şi înţelese imediat ce se întâmplase. Altceva nu putea fi. Nici nu
intră bine în bătătură că Titu îi şi ieşi în cale şi, printre lacrimi, îi
povesti repede şi fără noimă cele întâmplate.
― Ce-i voi spune acum omului… o să se supere rău pe
noi… cum îl vom despăgubi?
― Lasă mamă, că deja i-am spus eu şi m-a şi iertat!
Timpul a trecut pe nesimţite, Titu a crescut mare,
ajunsese student în anul II, la facultatea de inginerie din Uniunea
Sovietică. După vacanţa petrecută acasă, la Curtişoara, în satul
său natal se pregătea să plece la facultate. Cu bagajul în mână
(un geamantan din carton) pe care mama îl pregătise cu grijă,
Titu Pânişoară intră în ograda vecinului Marin, ca să îşi ia rămas
bun.
― Titule, neică, ai grijă să nu ne faci de ruşine pe acolo!
La următoarea vacanţă, Titu află că Marin murise.

Florian Văideianu
Jurist
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GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

George Ene - Din poeziile
lunii decembrie
A început Judecata de Apoi
„Unui lucru fără cale, cale dând,
multe lucruri fără cale vor urma.”
DIMITRIE CANTEMIR
Ne-a înlemnit aşteptarea.
A devenit statuie.
Umblăm cu ea în braţe pe stradă,
însoţindu-ne cu murmurul ei:
"Şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le…"
Jur-împrejur ziduri de frică.
Între ziduri se joacă strâns,
dintr-un perete în altul, politica.
Nerăbdători, adunaţi roată,
care pe unde apucau,
după desenul unei inimi uriaşe,
cât o Ţară,
semenii au ieşit prin curţi toate un fel de Pieţe întârziate,
ale Universităţii –
să vadă fumul ce va ieşi
pe coşul cel mai înalt
de la Abatorul Istoriei.
Noapte cu ploaie de smoală.
Tensiune încât pocnesc până şi munţii.
Curiozitate încât nu mai clipesc nici stelele.

de la congresul oaselor,
nemaiauzită cascadă tunând în sus
spre a scutura tribuna
congresului de deasupra
şi spartă, în ţăndări, noaptea:
"Ţi-au făcut-o!
Mai ceva decât ne-ai făcut-o tu,
la Târgovişte!"
...Semn
că a început Judecata de Apoi.
Dă-ne-o nouă, Doamne,
şi ne iartă greşelile!

Toţi revenim, când o să fie
Un dar ţi-e clipa cea de faţă.
Primeşte-o, deci, cu bucurie.
Clipă cu clipă fac o viaţă:
Aportul tău la zidărie.
Nu te-ntreba-ncotro aluneci.
Cată mereu spre datorie
Şi-ai grijă să nu te întuneci
Ori cât de greu ar fi să-ţi fie.
Prietenii fă-ţi cu măsură.
Fii practic. Fugi de teorie.
Iar de te-nfruntă, taci din gură.
Evită a lor mâncătorie.

La un moment dat
aplauzele au izbit toartele cerului,
mai tare decât o făceau aplaudacii de altădată:
Pe coşul acela absurd
începu să iasă un fum negru, gros
– semn ştiut de toată lumea
cum că trufia,
prostia
şi sora ei mai mică,
ţinutul cu dinţii de scaun,
începuseră să ardă mocnit.
Când s-au văzut scânteile
spintecând smoala cerului,
un rânjet apocaliptic,
s-a pornit de dedesubt,
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Ploieşti: Fostul liceu Petru şi Pavel
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Cu fruntea sus cinsteşte-ţi veacul
Prin munca ta. Cu măiestrie
Îţi uşurează de greu sacul,
Că viaţa nu-i o loterie.
Iar când finalul de o clipă
Te va-nălţa, când o să vie
Cu zbaterea lui de aripă,
Oferă-te cu dărnicie.
Rotirea Soarelui ne-nvaţă
Să fim atenţi la aporie:
Vom reveni în altă viaţă,
Dar tot aşa: la datorie!
Cum Universu-ne-mpresoară
Şi se roteşte-n veşnicie,
De ce-am veni noi într-o doară
Şi nu rotindu-ne-n vecie?
Nu-i fără noimă întrebare,
Ci cuvenita-ne felie:
Pentru că-adesea ori arare
Toţi revenim, când o să fie.

Vederi vechi din Ploieşti: Şcoala Secundară de Fete

Scrisoare deschisă către Europa
- din partea unui european autentic -

Caricatură din Le Point

Europa, dacă tot spui că ne iubeşti,
Fii bună şi scapă-ne, Maică, din braţe:
Că prea ne strângi pătimaş şi ne păgubeşti
Iar dragostea ta ne cam arde la maţe.
Europa, dacă tot ţi-e milă de noi
Şi tot spui că vrei cu-adevărat să ne-ajuţi,
Lasă-ne, scumpo,-n tristele noastre nevoi
Că nu suntem handicapaţi, chiori şi nici muţi.
Europa, dacă vrei prieteni să-ţi fim,
Ţine-ţi înţelepţii comisari acasă
Că prea se dau deştepţi, şi nu-i preţuim
Când fac nazuri la ce le punem pe masă.
Europa, dacă ai nevoie de noi
Contează pe noi la pace şi dreptate!
Şi reţine: respingem orice război
Că n-avem de ce să ne facem păcate.
Europa, dacă ţii să ştii ce dorim
Deschis ţi-o spunem, o clipă nu ezităm:
Vrem la fel independenţi şi liberi să fim
Ca Elveţia! Vrem să ne helvetizăm!

Citiţi celelalte Poezii ale lunii decembrie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/12/george-ene-poeziile-lunii-decembrie.html
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Părintele Pavel Vesa scrie
istorie printre îngeri
Panegiric
În cea de-a doua Crăciun, în zi de praznic,
Dumnezeu a chemat la sine pe unul dintre vrednicii săi
slujitori, părintele Pavel Vesa de la Arad, slujitor al altarului
celest şi al condeiului deopotrivă, spre a concelebra
împreună cu Creatorul în celestele slăvi, praznicele anilorc
e vor urma.
Dânsul s-a născut în data de 23 aprilie a
anului 1955, în comuna Dieci, unde a absolvit şi clasele
primare, a studiat la liceul teoretic din Gurahonţ (între 19701974), şi apoi, între anii 1975-1979, la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu. Ulterior, îşi va completa formaţia
academică prin studii doctorale în istorie modernă, şi prin
obţinerea titlului de doctor, la Cluj, în anul 2003.
În plan pastoral, s-a remarcat printr-o
activitate susţinută şi rodnică în parohiile Lalaşinţ, Dezna
şi Dieci, pe care le-a păstorit o vreme, precum şi prin
activitatea de consiliere desfăşurată la Spitalul Clinic
Judeţean din Arad, unde a slujit începînd cu anul 1995.
În paralel cu aceasta, s-a preocupat şi cu
cercetarea istorică, lăsând în urmă o activitate publicistică
prodigioasă, constând din 18 volume de istorie şi istoriografie,
şi alte câteva sute de studii şi cercetări. Operele sale reliefează
anumite personalităţi ale istoriei arădene precum protopopul
Gheorghe Ciuhandu, preotul Nicolae Butariu, sau diferiţi ierarhi
ai zonei, analizează şi prezintă zone diferite zone de care a
fost legat sufleteşte, precum comuna Dieci, sau aspecte ale
vieţii eclesiastice arădene din epoca modernă. Lectorul ce se
va opri asupra ei şi o va citi cu atenţie, va constata că ele au
fost realizate cu maximă responsabilitate şi seriozitate, şi că
sunt rodul mai multor ani de muncă şi a unor eforturi
impresionante de documentare.
În toate lucrările sale, părintele dă dovadă de
profesionalism (lucru vădit de calitatea informaţiei şi de
meticulozitatea cu care este redactat aparatul critic, care
reprezintă adesea, prin sine însuşi, o adevărată operă), de
erudiţie şi de discernământ critic (dânsul analizând adesea
diferitele surse şi dând la iveală în urma comparaţiei mai multor
surse, adevărul istoric).
Tocmai de aceea, ca istoric, va rămâne cu
certitudine, unul dintre autorii referenţiali ai viitorului, de la care
tinerii cercetători vor avea ce învăţa, şi pe care-l vor putea
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Părintele Pavel Vesa
avea drept model. Lucrurile sunt similare şi în ceea ce
priveşte latura sa pastorală, tinerii teologi având în persoana
părintelui Vesa un model de preot vrednic, dedicat slujirii
sale şi care s-a remarat prin bunătate, corectitudine şi
prestanţă.
Apostolatul suferinţei pe care l-a purtat întrun chip de-a dreptul eroic în ultimii ani ai vieţii, îi aureolează
şi el portretul posum şi-l aşează între oamenii ce nu trebuie
uitaţi, care au vorbit atât prin cuvânt, cât şi prin condei şi
faptă.
Acum la ceas de despărţire, toţi cei care lau cunoscut prin prisma publicaţiilor sale, nu pot decât să-şi
exprime tristeţea şi să-şi arate regretul pricinuit de pierderea
unui mare titan al istoriografiei româneşti, să nădăjduiască
în rugăciunea şi ajutorul lui de acolo de unde este, să-i
dorească odihnă veşnică şi iertare de păcate, şi să transmită
familiei condoleanţe sincere.
Veşnică să-i fie pomenirea! Dumnezeu să-l
aşeze în ceata sfinţilor săi!

Citiţi articolul Părintele Pavel Vesa online, aici:
http://samanatorul.blogspot.com/2013/12/iuliu-marius-morariu-parintele-pavel.html
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VASILE MIC - poet şi grafician
(15 aug. 1947) în comuna Călinesti-Oaş, satul Coca,
judetul Satu Mare.

Poeziile lunii decembrie
Şi noi

Pictorul

Şi noi am crezut
Că zidul nu se va nărui
Nicicând.

Pictorul
E un fost vânător de bizoni.
Lucrează
Pentru muzeul districtual.

Şi noi
Am crezut
Că zborul
E numai pentru ceilalţi.
Şi noi am crezut
Că o ştire
O putem auzi
Doar prin bruiajul lor.
Şi noi am crezut…
Şi noi… şi noi…

Ca ideal
Ca ideal, ne-a rămas
O scrisoare pierdută
Printre ierni geroase,
Nopţi lungi…
Fluviul
S-a îndepărtat de noi,
Măslinul ne ajută
Să supravieţuim
Torturii activismului
Prozaic.
Armele nu tac.
Infernul are avocaţi plătiţi,
Aici şi în cer.
Un copac înflorit
E tot ce mai avem.

Lumi,
Ceruri,
Temple,
Războinici, cai…
Ici-colo câte o femeie
Pe pânzele sale.

Cerul îşi dă cu
părerea
Planul total
E în agitaţie.
Fracţiunea discipolilor
Tace.
Istorii se scriu
Chiar
în
aceasta…

secunda

Cerul
Doar
Îşi dă cu părerea.

Numai cine trece
Toţi cei osteniţi,
Împovăraţi…
Treceţi peste câmpia aceasta!
Roua fie cu voi,
Folosiţi-o de leac
Pentru sufletele voastre

Poetul Vasile Mic la al saptelea
volum de poezie
Viitoare,
Ale păsărilor.
Mereu spun:
Treceţi peste câmpia aceasta!
Numai cine trece
Pe aici
Se vindecă
De dor,
De dor.

Citiţi celelalte Poezii ale lunii decembrie online, aici:
http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/2013/12/vasile-mic-poeziile-lunii-decembrie.html
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GEORGE ANCA
(n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist, specializat în indianistică

CÂRPA
9 dec. 1975
Cârpa şef, cârpa adjunctă, dichisuri. Ajunsese pe fundul mării,
s-a culcat, şi a venit un peştişor şi a văzut cum doarme cârpa
şi s-a culcat şi el, şi a venit o scoică şi a văzut cum doarme
cârpa şi lângă ea peştişorul şi s-a culcat şi ea, şi a venit o
stea de mare şi a văzut cum doarme cârpa şi lângă ea
peştişorul şi lângă el scoica şi s-a culcat şi ea.
Şi a venit o caracatiţă, cu braţe mari, şi a văzut cum doarme
cârpa şi lângă ea peştişorul şi lângă el scoica şi lângă ea
steaua de mare, şi a zis, ia să-i mănânc. Dar cârpa a auzit
ceva în somn, s-a trezit, l-a trezit şi pe peştişor, peştişorul pe
scoică, scoica pe steaua de mare, şi s-au dat la o parte, iar
caracatiţa s-a culcat în locul lor.
14 decembrie 1975
A fost odată o cârpă ca vai de capul ei. Unui băiat i s-a făcut
milă de ea şi, cu vopsea, a pictat o fetiţă. Altă fetiţă şi-a făcut
atunci o rochie din ea.
20 decembrie 75
Era o cârpă. Cuminte. Foarte cuminte, şi mămica ei i-a spus,
bravo, o să te fac hăinuţă pentru un copil cuminte, dar acum
nu găsesc nici unul pe aici. Ba fă-mă rochiţă unei fetiţe
cuminţi. Da, dar nu e nicio fetiţă cuminte pe aici. Fă-mă, fămă. Văd că nici tu nu eşti cuminte, ai să fii rochia unei păpuşi
frumoase.
Pune-o p-aia cu câpa. O cârpă nu ştia să vorbească – celelalte
au dus-o la cârpaci. Cârpaciul le-a spus, lăsa-ţi-o aici, şi a
aruncat-o în apă rece: iiii, a dârdâit cârpa. Apoi a pus-o lângă
foc, de era să se aprindă udă: ăăăărşi. A pus-o într-un băţ
deasupra capului şi când a început să bată vântul, ea: aoleu,
de-au auzit-o prietenele şi-au venit.
O cârpă verde stătea în iarbă. Vaca aia mare nu paşte iarbă
pipernicită, numai din cea grasă; oiţa rupe de care-o fi. Vaca
se duce drept la cârpă şi o paşte, se îneacă. Murea de frică
şi cârpa, dar oaia îşi vâră gâtul în gura vacii şi o scoate, dar
n-o paşte.
Era un frig grozav. În pădure, o cârpă roşie. Lupul a crezut
că e un foc şi a venit să se încălzească, dar dârdâia. A venit
şi vulpea, şi dârdâia. A venit să dârdâie şi iepuraşul. Dârdâia
şi ursul. S-a prins în horă să dârdâie şi elefantul, leul, toţi.
Dârdâind au început să se învârtească şi se încălzeau. Cârpa,
care o băgase pe mânecă, s-a strecurat printre ei, că dârdâia
foarte tare.
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22 XII 75
Pune-o p-aia cu cârpa. O cârpă era supărată că o aruncase un
copil în râu şi o ducea apa la vale repede, repede, şi ea plângea
şi degeaba. Când, se opreşte într-un băţ ca vai de capul lui
înfipt în prund şi amărât că nu poate şi el să curgă.
Cârpa s-a întins ca o aripă şi băţul s-a smuls. Au mai găsit o
scândură care s-a făcut barcă, şi băţul era catarg şi cârpa, velă.
Până au dat de nişte fete suflecate până la brâu, duceau, duceau
rufele la râu. Cârpa a sărit şi ea şi s-a făcut velă o cămaşă. A
ieşit scandal şi cârpa s-a dus la loc.
... O cârpă era supărată. De ce? Fiindcă o altă cârpă o lăsase
singură şi se dusese la nişte pisici unde se făcuse şi ea pisică.
S-a întors să se joace cu cârpa şi ea i-a povestit că e supărată
pe altă cârpă şi pe urmă s-a făcut şi ea altă pisică.
... O cârpă a plecat de la un croitor. Croitorul a trimis după ea
acul. După ac, s-a luat aşa. Şi după aţă, cine s-a luat? Ăla de la
uşă.
23 XII 75
Cu cârpa. Avea trei ochi, dar n-avea nas. Un motan avea cinci
ochi şi cârpa trei, se uita motanul şi-i crăpa un ochi al cârpei,
făcea el şase şi ea doi, apoi el şapte şi ea unul etc.
... O cârpă era cuminte. Stătea lângă un muşuroi de furnici.
Cum răsărea soarele, făcea loc în jurul muşuroiului. Furnicile îi
aduceau orez să mănânce.
Se duce vestea până la primar: eşti cârtiţă? nu, cârpă. Ce fel
de cârpă? Uite-aşa, aşa. Ia hai la primărie, du-te înainte. S-a
dus şi-au pus-o pe ea primăreasă.
Şi e în apă cârpa. Da, şi nu e cuminte şi trezeşte peştii, atunci
unul o prinde de cap şi unul de coadă şi trag şi trag, apare alt
peşte şi ea îi prinde coada în gură, se trezeşte, cască, şi tocmai
prinde o momeală. Îi trage repede undiţa la suprafaţă pe toţi.
Dar copilul care pescuia, de mirare şi uimire, scapă undiţa cu
totul. Mai bine că n-a fost cuminte. Cârpa: că-i prindea.

Citiţi alte articole de pe blogul George Anca aici:
http://georgeanca.blogspot.com/
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DORU V. FOMETESCU - (n. 1949,
Ciuperceni - Gorj) - poet, eseist.

Poeziile lunii decembrie
INADECVĂRI
Explorez cumva, iadul

ISPRAVA DINLĂUNTRU
Ieşirea din fantasme şi ignoranţă slută,
din viciile proprii şi egoisme sure,
din tare poleite cu mască nevăzută,
simple schimbări în sine
şi nu doar de stăpâni –
înalţă Libertatea, ca freamăt de pădure!
Tăria dinlăuntru ce sperie despoţi –
ispravă alchimistă înrâurind destine,
voinţă, pildă, faptă, un dar pentru nepoţi
ce mişcă generaţii, avânt fără de roţi,
apel – nobilă dramă trezind pe idioţi...

prin păcatul poftelor pământene...
Nu ştiu de voi ajunge la
exploatarea şisturilor finite Natura umană cu divinitatea de proximitate...
Forez pâcla gazoasă a tranzienţei
a ritmurilor prea grăbite care strivesc durate,
la concurenţa neloială cu mari firme
transatlantice.
In compensaţie
încerc să las moştenire
ferestre ovale, scrieri ce unduie
firave inadecvări, fumuri de vise între generaţii...
22.10.2013

20.10.2013

TRISTEŢEA IERBURILOR
Partea întunecată
a acestei lumi
se publicitează disperat...
Cum se guvernează
al ei teritoriu?
Prin frică, viclenie
şi derizoriu!
Iată-mă, petrecut în transgresiv
un fel de iarbă,
prinţ al tăcerilor, naiv
în dictatura fânului ce se închearbă...
15.10.2013

Citiţi alte POEZII online, aici:
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ALEXANDRU MELIAN - (n. 1939, Luizi-Calugara,
Bacau). Critic literar, eminescolog, dizident anticeausist.

RUBRICĂ PERMANENTĂ:«În numele speranţei»

CUGETĂRI CU RECURS
(CONTINUARE din pag. 5)

„Ignoranţa este mama tuturor crimelor. O crimă înseamnă,
întâi de toate, lipsa de raţiune.” (H. De Balzac)
Mama tuturor crimelor este patima. Ignoranţa este o
verişoară îndepărtată, ca şi inteligenţa, de altfel.
„Nu e greu să fii vesel când te afli în slujba viciului.” (J.
Addison)
Nu statutul de slujbaş a ceva înfloreşte veselia, ci
perenitatea sufletului voios. Iar veselia viciului este mereu
în concubinaj cu tristeţea urmărilor.
„Pentru poezie ideea este totul...Poezia dă simţire ideii...”
(M. Arnold)
Pentru poezie, poetul este totul. Idei pot avea mulţi.
Sublimarea lor în poezie, - şi nu numai a lor - este doar
harul artistului.”
„In largul nemărginit al oceanului de calomnie, care se
numeşte istorie, un val, chiar şi unul mare, nu conteează.”
(M. Arnold)
Dacă istoria este calomnie, trebuie ştiut ce e calomnia.
Altfel, calomniem şi istoria şi calomnia.
„Nu există în sufletul omului o pasiune, oricât de slabă,
care să nu biruie frica de moarte. Răzbunarea triumfă
asupra morţii, iubirea o dispreţuieşte, onoarea o
provoacă, durerea caută în ea refugiu, frica o
anticipează.” (R. Bacon)
Asupra morţii nu triumfă nimeni şi nimic. O poţi dispreţui
sau provoca, o poţi dori ori anticipa, dar nu poţi evita
niciodată triumful ei.
„Cea mai des întâlnită cauză exterioară a fericirii unui om
este prostia altuia, fiindcă nu există alt mijloc de a
prospera afară de greşelile altor oameni.” (R. Bacon)
Există mijloace de a prospera fără greşelile altor oameni,
aşa după cum există neşansa de a sărăci din cauza
greşelilor celorlalţi.
„Soţul, ca şi un guvern, nu trebuie în nici un caz să-şi
recunoască greşelile.” (H. de Balzac)
A nu recunoaşte greşelile este o slăbiciune arogantă care
încurajează ispita de a greşi din nou.
« Femeia este fiinţa cea mai perfectă dintre toate
făpturile ; ea este o creaţie de tranziţie între om şi înger ».
(H.de Balzac)
Perfecţiunea este un superlativ absolut şi o frumoasă
utopie iar tranziţia între om şi cer este
Pagina 24 totdeauna bi-polară : înger şi demon.

„A te îndoi înseamnă a-ţi pierde puterile.” (H. de Balzac)
A te îndoi înseamnă a-ţi pune puterile în stare de veghe.
Certitudinile sunt mai primejdioase, pentru că, asemeni
somniferelor, adorm vigilenţa.
„Revoluţionarii se închină viitorului, dar trăiesc din trecut.”
(N.Berdeaev)
Revoluţionarii nu se-nchină, ci revoluţionează.
Trăiesc în prezent şi sunt gata să moară pentru viitor.
„ In revoluţie se ispăşesc păcatele din trecut” (N.Berdeaev)
In revoluţie se ispăşesc păcatele din trecut şi sunt
semănate păcatele viitorului.
“Nimic nu este frumos în afară de adevăr, numai adevărul
este plăcut”( N.Boileau)
E frumos şi plăcut ce spune Boileau despre adevăr, numai
că nu e adevărat. Viaţa e plină de adevăruri şi urâte şi
neplăcute.
« Intr-o societate bine organizată, cei buni trebuie să
servească drept model, iar cei răi drept exemplu ».
( L.de Bonald ).
Din păcate, în lumea contemporană, societăţile nu sunt bine
organizate. Ca atare, modelul devine exemplu şi exemplul
devine model.
« Trecutul trebuie lăsat în uitare iar viitorul Providenţei ».
( J. B.Bossuet)
Lăsând trecutul în uitare şi viitorul Providenţei, prezentul
rămâne sortit tuturor rătăcirilor.
« Un bătrân îndrăgostit este o mare anomalie a naturii ».
( J. de La Bruyčre)
Un bătrân îndrăgostit nu este o anomalie a naturii, ci un
omagiu refuzat al iubirii.
« Dacă sărăcia este mama crimelor, prostia le este tată ».
(J. de La Bruyčre)
Crima are şi alti părinţi, deloc săraci şi deloc proşti.
« Iubirea şi prietenia se exclud una pe cealaltă ».
(J.deLa Bruyčre )
Iubirea şi prietenia sunt două splendori umane care se
sacralizează reciproc.
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CAUTARI
PRINTRE-NTELESURI
Căutările nu duc întotdeuna la găsire, dar ele
încearcă să fie mărturia unei conºtiinþe, ispitite
mereu de pribegia cunoaºterii întru dăruire.
Marii actori fac din scenarii aripi şi din indicaţiile
regizorale busolă de zbor.
Adevărul e totdeuna slujitor şi supus. El slujeşte orice
făptuire autentică şi se supune necondiţionat
determinărilor care i-au dat naştere.

.Capitalismul post-comunist este o soluţie anacronică şi
la fel de bolnavă ca şi comunismul. Singurul avantaj este
că-i mai puţin dureros, mai puţin insuportabil şi mai bine
morfinizat.
Omul capitalist este o realitate urâtă, statul capitalist,
servitoarea lui destrăbălată.
Cine stie carte are patru ochi, spune un proverb popular.
In zilele de azi, nu cei care au ochi (fie ei şi doi)
stăpânesc lumea, ci cei cu gura mare, capul mic şi mâna
lungă.
In orice câştig se ascunde pierderea, aşa cum în orice
pierdere vegetează câştigul.

Prudenţa şi diplomaţia sunt forme ale înţelepciunii, când
nu violează adevărul, şi instrumente ale şmecheriei când
îl transformă pe acesta în ceară topită, gata să ia orice
formă.

Aflată mereu pe scala dintre brutalitate şi perfidie,
cenzura ramâne de multe ori neputiincioasă în faţa
inteligenţei şi a harului scriitoricesc, atunci când acestea
sunt înnobilate de chemarea demnităţii şi de tăria
curajului.

Nu e acelaşi lucru să spui ceea ce crezi cu ceea ce ştii şi
nici ceea ce ştii cu ceea ce este adevărat.

Celebrităţile fascinează întotdeuna, dar de obicei, nu
calităţile le sunt imitate, ci defectele.

Bucuria admirării şi a afirmaţiei ozonează spiritul şi
înfloreşte sufletul.

Singura certitudine a vremurilor noastre este
incertitudinea şi singura speranţă, de a nu fi sugrumaţi
de disperare.

Sunt unii în lumea acesta care, asemeni lui Făt Frumos,
primesc ajutoare de pretutindeni fără să ceară de la
nimeni.

Colindele româneşti de Crăciun sunt ca picăturile de rouă
care irigă florile de credinţă şi de speranţă.

Alienarea nu este în ultimă instanţă, decât negarea de
sine a eului care, auto-contemplându-se, descoperă că a
fost contaminat de maladiile lumii exterioare.

Omul comunist este o frumoasă utopie, statul comunist o
aventură sângeroasă.

Amintirea, ca şi visul, pot deveni adevărate antidoturi
împotriva disperării

Convingerea şi opinia nu sunt sinonime. Prima este o
virtualitate ziditoare, a doua o realitate discursivă.

Memoria inimii sunt amintirile.

Nici un copil normal nu se naşte înainte de soroc şi nici o
floare menită rodului nu înfloreşte înainte de a da
mugurii.

E una să asculţi şi altceva să tragi cu urechea.
Fluierul arbitrului nu trebuie să fie un instrument al
plmânilor, ci al minţii. Altfel orice măgar ar putea să
oficieze pe gazon. Singura deosebire ar fi că el n-ar putea
fi corupt : iarbă de păscut găseşte şi pe stadioane.
Aroganţa celor aflaţi la putere este aproape întotdeuna
atinsă de orbire, când nu e vorba de-a dreptul de prostie.
După revoluţie au apărut nişte « avandardişti » întârziaţi,
uniţi parcă sub vechea deviză « aprindeţi torţele » ; dar ei
dau impresia că nu simbolul luminii cuminecătoare îi
călăuzeşte, ci acela al flăcării care transformă în scrum.
Faptul că mergi la biserică nu înseamnă neapărat că
trăieşti în spiritul moralei creştine.
Nu tot ce e bun e valoros, aşa cum nu tot ce e valoros e
bun.

Farmecul copilăriei este ireversibil pentru cel care şi-a
pirdut cu totul zestrea de copil.

Din atâtea gânduri ucise în preajma
cuvântului, din atâtea visuri rămase în bezna
ne-graiului şi din atâtea doruri rătăcite în fărăde-trup, au scăpat câteva înspre fiinţă. Nu
sunt nici cele mai adânci, nici cele mai
împodobite. Nu sunt nici măcar cele mai preapline de suferintă, de bucurie sau de
nădejde…
Sunt şi atât. Cele mai multe sunt fructe
otrăvite ale dictaturii, unele sunt încercări
efemere de evadare, altele, de după căderea
comunismului, tristeţi si rătăciri ale
dezamăgirii.
Autorul
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IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

Iuliu-Marius Morariu Perspectiva biblică asupra
libertăţii şi libertinajului
1. Introducere
Seria începută cu ceva timp în urmă la
,,Semănătorul”[1], în cadrul căreia îmi propuneam să ofer o
perspectivă transtemporală asupra evoluţiei termenilor
libertate şi libertinaj, şi a felului în care s-au manifestat în
conştiinţa oamenilor, începe să prindă contur, în ciuda faptului
că nu respectă întru totul ordinea cronologică a apariţiei şi
ordinea tematică.
Astfel, după ce am propus o prezentare a
libertăţii şi libertinajului în concepţia oamenilor ce au trăit în
îndepărtatele timpuri ale Evului mediu, am prezentat într-o
înlănţuire firească înspre prezentarea lor în epoca modernă şi
cea contemporană, pentru ca acum, lucrarea de faţă, să
analizeze perspectiva biblică cu privire la cei doi termeni,
rupând, dacă îmi este îngăduit termenul, şirul logico-cronologic
al prezentării.
Într-o lucrare viitoare, poate voi reuşi să le
antologizez şi să interv in atât din punct de v edere
informaţional, cât şi din punct de vedere bibliografic în
structura lor pentru că, între timp, literatura pe care am avuto la bază atunci când am scris aceste studii, a devenit doar o
parte a celei pe care am cercetat-o astăzi cu privire la această
temă.
Existenţa unui schelet stabilit încă de atunci
şi a unor notiţe bibliografice destul de precise, dar şi lipsa
timpului în care să restructurez ontologic un material deja
existent în prealabil (obligaţiile radiofonice, cele publicistice,
dar şi statutul de student), nu mi-au permis să ofer cititorului o
perspectivă holistică asupra temei. O prezint însă astfel, cu
gândul că ea oferă câteva deschideri cu privire la temă, dar şi
în speranţa că voi reveni în viitor cu o versiune mai amplă, ce
să subsumeze şi informaţiile provenite din cercetările ulterioare
pe care le-am realizat cu privire la această temă.
Până atunci, invit însă cititorul să lectureze
cele prezentate aici, să extragă ingormaţiile care i se par utile,
să omită ceea ce consideră că reprezintă balast informaţional,
şi să îmi semnaleze eventuale materiale bibliografice sau
greşeli regăsite în paginile acestei tentative de analiză a unor
doi termeni aproape omonimi, care definesc însă două noţiuni
antinomice ce stau la baza moralei creştine.
În încheiere, mulţumesc dlui. profesor Nicolae
Tomoniu, directorul revistei şi al editurii ,,Sămănătorul” de la
Tismana, pentru ajutorul acordat în toată activitatea mea
publicistică (dânsul m-a descoperit efectiv şi m-a susţinut pe
parcursul a mai bine de doi ani de când
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colaborăm, oferindu-mi mereu sfaturi pertinente şi sugestii de
îmbunătăţire) şi pentru găzduirea între publicaţiile
semănătoriste a acestei a treia părţi a seriei privitoare la
libertate şi libertinaj.
Marţi,
4 decembrie 2013
De ziua Sfintei Marii Mucenţie Varvara
şi a Sfântului Ioan Damaschinul

2. Perspectiva vetero-testamentară
Raportându-ne la perspectiva vetero-testamentară
asupra libertăţii, putem spune fără riscul de a greşi că putem
vorbi de libertate încă de la referatul cosmogonic, creaţia însăşi,
prin perfecţiunea ei originară, nativă, fiind liberă.
Apoi, libertatea o regăsim şi în referatul antropologic,
căci:
,,Prin insuflarea lui Dumnezeu, sufletul
înţelegător şi liber[2] e pus pentru totdeauna în om, dar,
odată cu el Dumnezeu intră şi în comuniune, prin
suflarea sa, cu sufletul sădit în om”.[3]
Libertatea se manifestă apoi în mod iniţial prin
comuniunea şi comunicarea existentă între divinul creator şi
,,antropos-ul” proaspăt adus la fiinţă, fără ca cel din urmă să
fie constrâns la aceasta şi, deci, să-i fie lezată libertatea ca
dat ontologic. Prin aceasta, libertatea devine una dintre
caracteristicile definitorii ale omului încă din zorii existenţei
sale telurice, fiind o calitate a sa ca fiinţă spirituală:
,,Odată cu sufletul inserat în organismul său
biologic, Dumnezeu îi dă omului conştiinţa că îi vorbeşte
şi că el trebuie să răspundă, dar fără a-l constrânge.
Conştiinţa de sine ca act spiritual este în acelaşi timp
libertate şi acestea două îl definesc pe om ca fiinţă
spirituală care-şi poate cumpăni şi alege liber destinul”.[4]
Ea se regăseşte astfel în cadrul expresiei de la
,,Facerer 1, 27”, în calitate de componentă a ,,chipului lui
Dumnezeu”, fiind una dintre punţile de legătură între El şi om,
şi un element care denotă superioritatea antropologică asupra
întregii creaţii şi oferă posibilitatea îndumnezeirii (prezentă ca
alternativă a conlucrării sale cu harul):
,,Fiinţele personale constituie piscul creaţieii
întrucât ele pot să devină dumnezeu prin liberă alegere
şi har. Baza întregii măreţii a chipului dumnezeiesc al
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omului stă în libertatea lui care e un dar şi în acelaşi
timp o experienţă personală. Libertatea e un atribut
esenţial al vocaţiei de a stăpâni pământul şi lumea
toată”.[5]
Oamenii sunt destinatarii ei, după cum rezultă din
prima binecuvântare pe care Dumnezeu le-o adresează:
,,Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şil supuneţi; şi stăpâniri peste peştii mării, peste păsările
cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce
se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"(Facere 1,
28).
Chiar şi restricţia pe care aparent divinul i-o impune
lui Adam: ,,Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în
care vei mânca din el, vei muri negreşit!”(Facere 2, 16-17),
nu are decât un caracter pedagogic şi deci nu unul propriuzis coercitiv, ea nelezând libertatea cu care omul este înzestrat
prin creaţie.
Antropologia biblică ne arată de asemenea şi faptul
că libertatea nu este o noţiune de care omul dispune singur:
,,şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur;
să-i facem ajutor potrivit pentru el"(Facere 2, 18). El dispune
aşadar de ea în cadrul comunităţii şi aceasta implică
responsabilitatea. Aşa se face că descendenţa întregii omeniri
din aceeaşi unică pereche de la origine[6] exprimă, între altele:
,,Egalitatea în demnitate a tuturor ca fraţi, ca
fii ai aceluiaşi Părinte ceresc şi ai aceluiaşi protopărinte
pământesc…din care rezultă nemijlocit dreptul de viaţă
în libertate şi de a se bucura toţi de raţională
întrebuinţare, fără egoiste discriminări, a bogăţiilor
pământului”.[7]
Având în vedere aceste argumente privitoare
la libertatea umană şi la superioritatea coroanei creaţiei, nu
putem să remarcăm decât că ,,persoana umană este expresia
cea mai sublimă a activităţii creatoare a lui Dumnezeu”.[8]
Acesta va fi probabil şi motivul operei soteriologice, căci, nu
se putea ca Creatorul să-şi lase capodopera de izbelişte, dar
să nu anticipăm.
Ulterior, are loc căderea căderea în păcat,
care este şi ea o urmare a manifestării libertăţii de stăpânire,
respectiv a dorinţei generate de ea, în cadrul ei fiind implicată
şi putinţa căderii[9]. Originea potenţială a păcatului se găseşte,
în concepţia Arhiepiscopului Irineu al Alba-Iuliei, în capacitatea
de autodeterminare a fiinţei umane, şarpele fiind un toleraţ
care avea rolul să testeze această capacitate şi manifestarea
ei:
,,În capacitatea de autodeterminare a primei
fiinţe umane exista deja potenţialul pentru
păcat…Prezenţa şarpelui, a demonului e un indiciu în
acest sens că el era tolerat ca încercare, ca o ispită
pentru om”.[10]
Rezumând cele expuse până aici de
aghiograful cărţii ,,Facerea”, observăm complexitatea fiinţei
umane şi a capacităţilor ei, precum şi libertatea ei şi corelaţia
acesteia cu harul.[11] Astfel:
,,Omul, în conştiinţa şi libertatea sa
avea tendinţă spre cele bune. Dar el nu realizase o

cunoştinţă progresată a binelui şi a adevărului, nici o
libertate asigurată împotriva posibilităţii de a fi robit de
anumite pasiuni. Prin urmare, în voinţa liberă a omului
exista posibilitatea păcatului. Prin întrebuinţarea voinţei
sale libere, omul putea să dezvolte desăvârşirea morală,
transformând chipul lui Dumnezeu din el într-o asemănare
reală cu Dumnezeu, cu ajutorul şi prin asistenţa harului
dumnezeiesc, prin care el ar nimici corupţia sa naturală,
rămânând prin aceasta nestricăcioş reţinând astfel
nemurirea şi devenind nemişcat spre păcat”.[12]

[1] Este vorba despre: Iuliu-Marius Morariu, Câteva
consideraţii privind concepţia şi practica medievală despre
libertate şi libertinaj, Editura Semănătorul, Tismana, 2012; Idem,
Libertatea şi libertinajul în epoca modernă şi în cea
contemporană, Editura Semănătorul, Tismana, 2013.
[2] Din cele spuse de P. S. Irineu, deducem că libertatea
de care vorbeşte este una de natură superioară, percepută ca
a sufletului. Putem astfel avansa ideea că există, date fiind
cele trei calităţi ale sufletului (sentiment, voinţă şi raţiune, cf.
Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, op.
cit., p. 17), 3 feluri de libertate, respectiv a voinţei, a
sentimentului şi a raţiunii (n.n.).
[3] Irineu Pop-Bistriţeanul, Chipul lui Hristos în viaţa
morală a creştinului, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001,
p. 46.
[4] Ibidem, p. 46.
[5] Ibidem, p. 46.
[6] Numită de manualele de dogmatică ,,monogenism”.
Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, op.
cit., p. 150.
[7] Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Simbolul Credinţei, o
sinteză dogmatică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp.
46-47.
[8] Pr. prof. dr. John Breck, Persoana umană: de la
chip la asemănare, traducere P.S. Irineu Bistriţeanul, în vol.
,,Vinovaţi pentru păcatul strămoşesc?”, coord. Vasile Manea,
Editura Patmoş Cluj-Napoca, 2002, p. 73.
[9] Irineu Pop-Bistriţeanul, Chipul lui Hristos în viaţa
morală a creştinului, op. cit., p. 46.
[10] Ibidem, pp. 46-47.
[11] ,,Libertatea e asociată cu harul, e opera harului şi
puterea dată omului de a se menţine în hare, deasupre lumii,
de a nu cădea sub lume şi de a nu rămâne un elaborat al lumii,
ci ca o persoană, liberă să se întindă spre Persoana absolută şi
infinită”. Ibidem, p. 47.
[12] Ibidem, p. 47. În acest sens spune şi Sfântul
Atanasie despre libertatea voinţei: ,,şi cunoscând libertatea ei,
se vede pe sine putând să se folosească de mădularele trupului
atît spre cele ce sînţ cât şi spre cele ce nu sunt. Iar cele ce sunt
sunt cele bune, şi cele ce nu sunt sunt cele rele”. Sfântul Atanasie
cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre arătarea
lui nouă în trup, IV, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, col. ,,Părinţi
şi Scriitori Bisericeşti (PSB)”, vol. 15, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1987, p. 34.

Citiţi întreg volumul online Perspectiva biblică asupra libertăţii şi libertinajului aici:

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZGl0dXJhb25saW5lfGd4OjljOGQ0NTllNTJjMDY2
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Dar răul făcut de infractorii comandoului Roncea
este deja făcut! Ce poate fi mai rău decât să inoculezi ură
şi duşmănie faţă de instituţiile statului, dând un exemplu
concret de cum nu trebuie să acţionezi de capul tău într-o
ţară care are totuşi nişte legi care trebuie respectate. O
asemenea intervenţie la un monument istoric, fără avizul
Ministerului Culturii constituie infracţiune. Iar dacă ministrul
culturii a aprobat verbal o asemenea acţiune de comando,
trebuie demis imediat!
Există nişte proceduri clare în asemenea cazuri:
conţopiştii de la minister trebuie să elaboreze un proiect cu
motivaţie clară a necesităţii reparării acestei impietăţi la
Arcul de Triumf. Să explice populaţiei care plăteşte din
buzunar acest minister, despre modul în care s-a distrus
aceea inscripţie, de către cine şi de ce, cu documente
istorice concrete, nu cu minciuni aşa cum semnalăm noi.
Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului
Turistic din Bucureşti, să facă bine să apeleze la istorici de
meserie pentru acest proiect, nu să vină cu gogoriţe
invocând pe istoricul Florin Constantiniu.
Toţi inculţii de acolo ar trebui schimbaţi imediat ca
urmare a comunicatului de mai mare hazul pe care l-au
dat: “Din relatările colaboratorilor AMPT, personalităţi ale
culturii române, academicieni, arhitecţi, istorici etc
cunoaştem fără umbră de îndoială adevărul în legătură cu
respectiva intervenţie, din relatările regretatului academician
Florin Constantiniu, precum şi din lucrarea acestuia "O
istorie sincera a poporului român". Astfel, la o şedinţă a
Comisiei Monumentelor Istorice din anul 1953, in plină
perioadă communist-stalinistă, s-a luat hotărârea ca
inscripţia Budapesta să fie ştearsă de pe tâmpla interioară
a arcadei Arcului de Triumf, în şedinţa respectivă motivânduse ca bătălia respectivă a fost o victorie împotriva
bolşevismului, într-o bătălie care excedea ca timp cadrul
desfăşurării Primului Război Mondial.
Inscripţia, aplicată în anul 1936, evoca lupta Armatei
Române pentru eliberarea Budapestei de trupele rebele ale

Pagina 28

agentului sovietic Bella Kuhn la 1919, la câteva luni după sfârşitul
primului război mondial.”
O probă mai mare de incompetenţă decât acest act dat
publicităţii de AMPT nu s-a mai văzut în România.
N-aţi consultat mincinoşilor nicio personalitate, niciun
arhitect şi niciun istoric iar de “regretatul academician” F.
Constantiniu şi de lucrarea sa aţi aflat din auzite! V-aţi obişnuit să
daţi cu flit la toţi cei care vă semnalează ceva la ministerul culturii.
Puneţi mâna pe cartea pe care o invocaţi, citiţi-o şi căutaţi cuvântul
“Budapesta” în paginile ei. Il veţi găsi la paginile 246,257, 258,
289-291, 297-301, 366, 367, 369, 377, 421, 473, 479-481, 498,
528 şi niciun alt cuvânt din ceea ce afirmaţi voi. Cum putea un
academician să scrie inepţiile pe care le invocaţi voi?
Armata Română n-a eliberat Budapesta de sub regimul
bolşevic al lui Béla Kun (grafia acad. Fl. C.) pentru că la 4 august
1919, guvernul Béla Kun nu mai exista! Fusese schimbat la 1
august iar ungurii s-au predat Armatei Române de frica tunurilor
generalului Gheorghe Ruşescu, el intrând în oraş doar cu cavaleria
în seara de 3 aug. 1919, iar a doua zi, la orele 18.00, generalul
Gheorghe Mărdărescu, primea pe blv. Andrassy defilarea trupelor
române! N-a fost nicio bătălie armată, trupele române i-au bătut
pe unguri în luna iulie la Tisa! Aşadar decideţi-vă odată: sunteţi în
stare ca la Ministerul Culturii să adunaţi o elită competentă pentru
clarificarea faptelor petrecute în vara 1919 la Budapesta?
Sau lăsaţi comandoul lui Roncea să se maimuţărească
la Arcul de Triumf prin soluţia mâzgălirii numelui Budapesta cu
un şablon învechit, oricât ar fi el de integrat prin accesorii de ultimă
oră în ansamblul mecanic general.
Ce stat de drept mai suntem, să lăsăm acest comando să
dea apă la moară unor naţionalişti fanatici? Uite-aşa apare ca o
nouă bomboană pe coliva României “Partidul Dacilor Liberi”. Teapucă râsul! Pe lângă partid, a apărut “Calendarul dacoromânesc”!
Iată unde poate duce o isterie marca “Victor Roncea”,
jurnalist care s-a grăbit să trimită filmul său din 24 dec. ca răspuns
la o felicitare a Neamului Dacienilor şi Academiei DacoRomână!
Doamne fereşte de mai rău! Redacţia “Semănătorul” l-a
exclus pe Traian Bădulescu Şuţeanu ("Renaşterea Neamului
Românesc al DACILOR") dintre colaboratori, pentru blasfemie
contra Bisericii Ortodoxe Române încă de acum doi ani!
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1919

Al. Vaida-Voevod: «Ungurii sunt inamicii

noştri de ieri, sunt învinşii de astăzi şi
Aprilie, 16-18. Bătălia din munţii Apuseni între armatele române vrem ca ei să fie prietenii noştri de mâine»
şi ungare; armata regală română, respingând atacul ungar, începe
ofensiva, intră în defileul Apusenilor, ocupă oraşele Satu Mare,
Carei, Salonta, Oradea, atingând la 1 mai Tisa.
Iulie, 10. Fostul prim-ministru al Ungariei, prinţul de Windischgratz
şi ministrul Vâzsonyi Vilmos solicită amatei române sprijin pentru
răsturnarea regimului comunist prin ocuparea Budapestei.
Vâzsonyi: «singura putere în măsură de a lichida bolşevismul în
centrul Europei este România» şi «Numai cu concursul Dvs. - al
României - putem să ne salvăm ţara şi să se restabilească pacea
şi ordinea în inuma Europei».
August, 4. Ocuparea Budapestei de către armata română n-a
fost un act de răzbunare, pentru răscumpărarea secolelor de
oprimare şi umilinţă îndurate de români în Transilvania, ci un act
simblic, de prestigiu şi de satisfacţie oferită opiniei publice
româneşti, un act fără de care reconcilierea dintre cele două state Capitala Ungariei, Budapesta, a fost ocupată
de trupele române fără niciun ajutor militar
era anevoiasă. Armata a avut o atitudine corectă oferind populaţiei
aliat.
A fost singura capitală inamică ocupată
ungare infometate de guvernul lui Béla Kun (înlocuit la 1 aug.)
de
un stat din Antanta în cursul primului
alimente şi îmbrăcăminte. Iniţiativa sergentului Iordan, un oltean
de la Craiova, de a pune drept căciulă în capul steajerului de pe război mondial, considerînd războiul românoungar din 1919 ca parte a acestuia, sau
Parlamentul ungar opincile sale olteneşti n-a fost privită ca un act
consecinţă
imediată a lui. Meritul armatei
de ostilitate ci ca un simbol al vitejiei românilor. Avocatul unur
române
este
imens, ţinînd cont că în toată
Ferency: «- Dacă din sufletul şi mintea unui simplu ţăran ca acesta
s-a desprins o asemenea poznă, atunci nu mă mir că sînteţi aci!» istoria modernă, România a dus război doar
în coaliţie, această acţiune militară fiind
Decembrie, 10. România semnează tratatele de pace cu Austria
singura
în care România a acţionat singură,
- care recunoştea unirea Bucovinei cu România - şi Bulgaria fără aportul aliaţilor.
care reconfirma frontiera comună din 1913.

Primele subunităţi care au intrat în Budapesta au fost trei escadroane aparţinând Brigăzii 4 roşiori,
aflate sub comanda generalului Gheorghe Rusescu. La bariera de est a oraşului, în seara zilei de 3
august, pe o ploaie torenţială, forţele române au fost întâmpinate de o delegaţie a guvernului maghiar,
care a solicitat generalului Rusescu să nu intre în capitală. Acesta însă a ordonat ca tunurile să fie
poziţionate în poziţie de luptă şi apoi, în fruntea cavaleriei, a pătruns în oraş. Pe timpul nopţii, efectivele
au fost cartiruite în cazarma „Arhiducele Josef”. La 4 august, orele 18,00, generalul Gheorghe
Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, primea pe bulevardul Andrassy defilarea unui
detaşament compus din Regimentul 4 vânători, un escadron din Regimentul 23 artilerie şi un divizion
din Regimentul 6 roşiori. Guvernator al Budapestei a fost numit generalul Ştefan Holban.

1920

Iunie, 4. Se încheie la Trianon, Franţa, Tratatul de pace între Puterille
Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe plan internaţional a unirii Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog

Preoţia în concepţia Sfântului
Ioan Gură de Aur
Preoţia în concepţia Sfântului Ioan
Gură de Aur
Dacă privim în adâncul învăţământului teologic de
astăzi, vom vedea că ne aflăm în faţa unui paradox în ceea
ce priveşte vocaţia de preot. Pe de o parte avem foarte mulţi
studenţi pe băncile facultăţilor de teologie, iar pe de altă
parte se găsesc tot mai puţini preoţi cu vocaţie.
Într-un asemenea context este pe deplin
justificată afirmaţia domnului Mihail Neamţu care spune că:
ortodoxismul emite doar interjecţii inapte să-şi articuleze
ideea[1]. Deşi dură această expresie totuşi acesta este pulsul
teologie de astăzi, fiind prinşi în lumea conceptelor
prefabricate, a mutării reflectoarelor de pe Hristos pe propria
noastră persoană.
Acest fapt este dăunător într-o lume ce se
află în perpetuă tranziţie, deoarece instinctiv ne aruncăm
într-o luptă care nu este a noastră, ci este lupta lui Hristos şi
a Bisericii. De aceea când Biserica este atacată, teologii
trebuie să se pună de comun acord şi să dea un răspuns
adecvat prin pluralitatea glasurilor sau a peniţei. Dar
răspunsul să fie în duhul lui Hristos sau în duhul părinţilor,
care nu este altul decât duhul iubirii. Orice problemă
bisericească trebuie să treacă prin lentila sfinţilor părinţi.
Un asemenea sfânt părinte este şi Ioan
Hrisostom, despre care profesorul Martin Ritter afirmă
magistral: pentru mine, Ioan, cu supranumele Hrisostom,
marele predicator, om al Bisericii şi reformator[2] de la
cumpăna dintre secolele IV-V d.Hr. este, fără nici un fel de
îndoială sfânt[3]. Este cu totul îmbucurător că această
afirmaţie nu vine din partea unui ortodox, ci din partea unui
cercetător de la Facultatea de Teologie Evanghelică din
Heidelberg.
Am făcut mai sus câteva afirmaţii cam
sumbre, şi cum se spune: degeaba arunci cu noroi în stânga
şi în dreapta din moment ce nu ai nici o soluţie, totuşi încerc
aici să propun o soluţie, mai concret, mă întreb: oare ce ar fi
dacă viitorilor studenţi în teologie, li s-ar recomanda să
citească măcar câteva pagini din tratatul de preoţie a
Sfântului Ioan Gură de Aur?
Tratatul său despre preoţie este cartea
clasică a creştinismului asupra dumnezeieştii Taine a
Hirotoniei, care a călăuzit şi a înălţat continuu milioane de
preoţi creştini de-a lungul veacurilor[4], ei bine, această carte
citită cu mare luare aminte poate redeştepta vocaţii sau poate
tăia din elanul pseudo-vocaţiilor.
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Preoţia oferă nuanţa fiecărei religii, dacă preoţii unei
religii se ridică prin evlavia, ştiinţa, viaţa lor până la apogeul
acestei religii, ei întruchipează cu adevărat idealul acestei
credinţe, iar în unele culte naturiste ajungeau până la rangul
de zei, în religiile superioare la acelea de prooroci şi înţelepţi,
iar în creştinism la acela de sfinţi”[5], ori lumea de astăzi cere
modele, cere sfinţi, ba mai mulţ aşteaptă să vadă sfinţi din
rândul preoţilor.
În cele ce urmează, voi prezenta în linii mari
fiecare capitol al lucrării Sântului .Ioan Gură de Aur.
Capitolul I, arată motivele clare pentru care a
fugit de preoţie. În primul rând menţionează rolul mamei lui,
care-i cerea să nu o lase singură la bătrâneţe, iar ca un al
doilea argument, aduce convingerea lui personală că el nu
este încă suficient pregătit pentru această înaltă demnitate.[6]
În cel de-al doilea capitol aflăm de al Sântul
Ioan, că preoţia este în primul rând semnul iubirii lui Hristoş
iar în al doilea arând, semnul iubirii credincioşilor. Dragostea
faţă de om este inima concepţiei hrisostomice despre om.[7]
Aici aminteşte de celebru episod de la Ioan 21, după care
trage concluzia că preoţia reclamă suflete uriaşe. [8].
În capitolul trei, vedem cum se dezvinovăţeşte
metodic de toate învinuirile, dar mai cu seamă vedem cum
este pusă în lumină preoţia Noului Legământ care datorită
Fiului lui Dumnezeu întrupat, ni se revelează că acesta este
semnul iubirii lui Hristos şi prin El fiecărui preot i se dă o putere
nebănuită. Preoţia fiind: cea mai sfântă şi folositoare slujire a
credincioşilor şi un omagiu adus lui Hristos-Dumnezeu[9].
Începând cu partea a IV-a, tratatul devine mult
mai captivant întrucât se prezintă în linii destul de amănunţite
portretul unui preot demn. Prin sfinţenia vieţii lui, prin cugetarea
lui genială, prin Ortodoxia învăţăturii, prin dragostea lui de
Dumnezeu şi de aproapele, prin lucrarea de îmbunătăţire a
vieţii oamenilor[10] a trăit preoţia în toată splendoarea ei,
făcându-se deschizător de drumuri în ale preoţiei. Preoţii de
astăzi nu au nici o scuză atunci când greşesc în preoţie
justificându-se prin lipsa de modele.
Astăzi se trece prea uşor peste recomandările
tratatului despre preoţie, marşându-se pe concepţia că una
din calităţi lipseşte iar aceasta poate fi suplinită de alta. Este
bine şi aşa, dar mă întreb, dacă calitatea intelectuală nu există
ce se poate întâmpla ? Răspunsul îl găsim în tratat. Sf. Ioan
vede un preot cu o cultură excepţională şi ni-l dă ca exemplu
pe Sf. Ap. Pavel. Mare pagubă aduce omul lipsit de ştiinţă.
Aş putea să-ţi vorbesc şi de alte multe lupte, în care, dacă nu
vei lupta cu curaj şi bine pregătiţ vei pleca de pe câmpul de
bătălie cu mii şi mii de răni[11].
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Cel de-al cincilea capitol, tratează o latură
foatre importantă a teologiei, concretă omiletică. Predica
rostită după un anumit şablon, transformă predicatorul întrun bufon, iar pe ascultători îi poate priva de mântuire.
Sfântul Ioan este tranşant în problema aceasta, susţinând
o aprofundare temeinică a textului evanghelic şi mult studiu.
Când nu I se poate găsi nici un cusur, atunci poate mustra
şi mângâia pe toţi credincioşii săi cu câtă autoritate
voieşte.[12]
Atunci când se pregăteşte, predica lui o să
fie o reuşită, dar, trebuie să fie atent la laude, să se
mândrească: dar măreţia sufletească a conducătorului
turmei nu trebuie să se arate numai în dispreţuirea laudelor
şi a aplauzelor, ci trebuie să se întindă şi mai departe, pentru
ca să nu-i fie nedesăvârşit câştigul.[13]
Predica trebuie alcătuită să-I placă lui
Dumnezeu mai întâi, iar cei place lui Dumnezeu este
imposibil să nu le placă şi oamenilor.
În ultimul capitol, Sfântul Ioan Gură de Aur,
pune sub lumina adevărului viaţa morală a preotului. Acest
capitol l-am putea concentra într-o frază destul de grăitoare:
E mai uşor să te mântuieşti pe tine decât să mântuieşti pe
alţii.
Pornind de la textul din Iezechiel 33, 6 de
unde aflăm următoarele: Dacă atunci când vine sabia,
străjerul nu trâmbiţează poporului şi nici nu dă semn, iar
sabia, la venirea ei, ia un sufleţ sufletul acela a fost luat din
pricina fărădelegii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna
străjerului şi bineînţeles de la textul din Evrei13,17: Ascultaţi
de mai-marii voştri şi supuneţi-vă lor, că ei priveghează
pentru sufletele voastre, ca unii ce vor da seama de ele,
Sf. Ioan încercă să ne inducă şi nouă sentimentul fricii şi al
responsabilităţii prin care el însuşi trecea atunci când se
gândea la chemarea preoţiei.
El este de părere că viaţa monahală poate
fi uneori mult mai uşoară decât viaţa unui preot care trăieşte
în lume : omul care intră în stadionul luptelor preoţeşti
trebuie să dispreţuiască mai cu seamă slava, să nu se mânie
şi să fie priceput[14]. Viaţa unui preot este mult mai ispitită
de diavol decât viaţa unui mirean, iar păcatele unui preot
sunt cu mult mai grave decât păcatele unui mirean.
Cam aşa arată radiografia tratatului despre
preoţie a Sfântului. Ioan Hrisostm, cert este că în calitatea
lui de părinte sufletesc al credincioşilor din Antiohia, a fost
în acele împrejurări tragice asemenea Păstorului celui bun
din Evanghelie[15], prin aceasta dând o mai mare autoritate
spuselor lui. Cu alte cuvinte, spusele lui au un grad de
aplicabilitate de sută la sută.
Închei prin a spune că: tratatul său despre
preoţie este o adevărată capodoperă literară a întregii
literaturi creştine din lume.[16] Totodată, acest tratat este o
limpezime a minţii omeneşti, deoarece îl putem lua exemplu
de viaţă, mai ales cei care sunt doritori de a atinge Taina
Hirotoniei. Sfântul Ioan Gură de Aur, prin Liturghia închinată
acestuia, aduce fiecărui creştin în parte, comuniunea cu
Dumnezeu şi Împărtăşirea prin Taina Euharistiei.
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Curentului literar ce se v a numi mai târziu
sămănătorism, îşi are rădăcinile cu mult mai înainte de a veni
Alexandru Vlahuţă la Tismana. Acesta întemeiază la 28
noiembrie 1893 revista Viaţa împreună cu dr. Alecu Urechia
şi alţi colaboratori. Aici se observă cel mai pregnant acea
atmosferă literar-culturală devenită mai târziu specifică
sămănătorismului. Articolul programatic „Două vorbe” începe
furtunos şi vai! parc-ar vorbi de haosul de azi din România :
„Trăim într-o epocă de zbucium şi de enervare gererală” … „În
revistele lor, în conferinţele pe care le ţin la Ateneu, în
conversaţiile intime, maeştrii noştri se sfâşie unii pe alţii cu o
patimă cere pe ei îi micşoreazp şi îi orbeşte, iar pe noi, tineri,
deprinşi să-i admirăm şi să-i vedem mari şi senini, ne umple
de melancolie; ura lor răneşte pietatea noastră. Nimic nu se
mai respectă”.
Vlahuţă nu se sfiieşte şi dă şi exemple: o revistă
tratează pe Hasdeu ca „biet bătrân”, acesta scrie despre
Maiorescu că n-a ştiut să producă decât ciraci. Vlahuţă
conchide: „Ne-am gândit, când ne-am hotărât, câţiva inşi ca
să fundăm în această revistă: să urmărim îndeaproape mersul
cultural, manifestarea spiritului românesc, în ştiinţă, în artă, în
reforme, în tot ce poate da un caracter mai deosebit forţei şi
activităţii noastre naţionale şi să ţinem la curent pe cititori, .să
supunem judecăţii lor partea de seriozitate şi partea de ridicol
care se desface şi rămâne din gălăgia şi-n vălmăşagul vieţii.”1

Imprimând la început, cu tinerii ardeleni pe care-i
cooptase la revistă, un caracter presămănătorist, treptat îmbină
toate motivele tipice sămănătorismului: opoziţia sat-oraş, tema
dezrădăcinării, idilizarea vieţii rurale, romantica haiducească,
preocupare pentru trecut, revista Viaţa impunându-se astfel
contemporanilor. Este remarcat talentul lui Şt. O. Iosif iar în
articolul „Procesul Lazu-Coşbuc”, A. Vlahuţă ia apărarea lui
George Coşbuc împotriva insinuării că Baladele şi idilele nu
sunt originale. Dar când acesta motivează că era în străinătate
când un prieten i-a scos volumul in care erau şi nişte traduceri
pe care n-avea de gând să le publice, Vlahuţă revine asupra
problemei dojenindu-l într-un nou articol „Iar Coşbuc”. Astfel,
prin programul, convingerile şi atitudinea lui corectă faţă de
colaboratori, cititori şi prieteni, Vlahuţă intră în atenţia lui Spiru
Haret.
La puţin mai mult de un an, 1 ianuarie
1894,
de
la apariţia Vieţii lui Vlahuţă o clonă
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subtilă se naşte sub redacţia iluştrilor condeieri Slavici, Coşbuc
şi Cargiale: Vatra. Având ca subtitlu „foaie ilustrată pentru
familie”, în articolul program semnat de toţi cei trei directori,
se recunoaşte totuşi pana lui Coşbuc: „Nu o dată, reamintindune trecutul, o adâncă înduioşare ne cuprinde, când ne dăm
seama cât de mult ne-am îndepărtat noi de părinţii noştri, cum
ne-am îndepărtat de obiceiurile lor, dintre care multe atât de
bune şi de frumoase. S-a rupt oarecum firul vieţii noastre
naţionale, şi noi nu mai sîntem parcă urmaţii părinţilor noştri,
nu continuatorii lucrării lor. Şi lepădându-ne de obiceiurile vechi,
n-am luat altele, ci am rămas o societate în mare parte
dezbrăcată de obiceiuri, bine stabilite, adică demoralizată…
Trebuie să ne întoarcem, pe cât întoarcerea mai e cu putinţă,
la vatra noastră strămoşească, la obârşia culturală a noastră.”
Dar Vatra va apare doar până în anul 1898. De ce?
Programul, care dorea să ofere lecturi agreabile unui public
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eterogen nu a prea fost respectat. Între timp Gazeta săteanului,
publicaţie întemeiată în 1884 la Râmnicu-Sărat de C.
Datculescu, cu subtitul „Revistă ilustrată enciclopedică” dar
având în sumar sfaturi agrotehnice şi agronomice atrăgea
atenţia redactorilor Vetrei. Ceea ce impresiona era tirajul de
8000 exemplare, fabulos la vremea aceea pentru o revistă
ilustrată. Spiru Haret devenit ministru Cultelor şi Instrucţiunii
Publice la 31.03.1897 luă în vizor revista pentru campania sa
de culturalizare a satului şi fu rândul lui Vlahuţă împreună cu
„Conu’ Iancu” să se înfrupte din fondurile de propagandă ale
ministerului. Pe de altă parte Coşbuc, ţinând şedinţele lui cu
ţăranii la Sanatoriul Corpului Didactic de la mânăstirea Tismana
era şi el remunerat dar părea parcă mai eficient. Strănepoţii
înv. Dumitru Popescu, dna Anca şi dr. Gh. Popescu, afirmă
că înv. Dumitru Şt. Popescu scria poezii şi articole în Albina
iar Coşbuc era acela care încuraja astfel de iniţiative. În fond,
dacă facem o trecere în revistă a informaţiilor pe care le avem
de la localnici, Coşbuc şi inv. D. Popescu nu numai că este
evident că se cunoşteau, găsindu-i pe amândoi în fotografia
din anul 1901. Dumitru Popescu era rudă cu Ioane (Mişu)
Popescu, căsătorit cu Zaga (aşa îi ştiu prenumele localnicii)
nepoata Dragăi căsătorită cu librarul George Sfetea. În anul
1985 George Sfetea se căsătoreşte la Craiova cu Elena Sfetea,
sora librarului. Popa Matei Popescu ctitorul bisericii din Prundul
Tismanei, cel care stă în fotografie alături de Coşbuc era şi el
neam cu acesta! De ce n-ar fi avut atunci succes poetul dacă
era înconjurat de atâtea rude şi oameni de vază cum era de
exemplu vestitul deputat de Gorj Dincă
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Albina a fost creaţia lui Spiru Haret. În lunile aprilie şi
mai 1897, adună chiar la el acasă o pleiadă de scriitori pentru
a da răspuns la întrebarea: cum se poate înfiinţa o revistă de
popularizare, care, prin conţinut şi cost, să poată fi la îndemâna
populaţiunii de la sate. La 15 august 1897, comitetul hotărăşte
ca numele acesti reviste să fie Albina şi să se trimită în ţară şi
străinătate 20000 de liste de abonament la învăţătorii, preoţii
şi ţăranii care ştiu carte dar şi orăşenilor mai ales cei care au o
meserie. In apelul ce începea cu „Onorat domn” se spunea
printre altele: „Facem un apel călduros la toţi cei care cugetă şi
simt ca noi de a face propagandă la această revistă prin
răspândirea ei până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, ca
astfel să ajungem cu timpul a o răspândi pretutindeni unde se
grăieşte româneşte”
Alexandru Vlahuţă avea însă gânduri şi mai mari. Luând
modelul apelului din Albina în luna martie 1898 el publică o
scrisoare Către învăţători în care anunţa că din însărcinarea lui
Spiru Haret, pregăteşte o Geografie pitorească a României şi
solicită informaţii de orice natură din regiunile unde învăţătorii
predau la clasă pentru că are de gând să facă un mare periplu
prin ţară pentru a vedea totul la faţa locului. Colaborările din
păcate încetează pentru că în 30 martie anul următor, Spiru
Haret este înlocuit din funcţia de ministru cu dr. Constantin I.
Istrati datorită schimbării guvernului lui Dimitrie Sturza cu
guvernul George Cantacuzino.
Dar Vlahuţă porneşte în misiunea geografiei sale
pitoreşti (Adunând mai târziu totul în vestita sa lucrare România
pitorească) ajungând în sfârşit şi la Tismana unde este
întâmpinat cu braţele deschise de George Coşbuc împreună
cu toate rudele şi prietenii lui. În prima linie a rudelor, cumnatul
poetului, librarul George Sfetea şi dintre prieteni, viitorul socru
ce-l pregătea pentru fiul lui, Alexandru, vestitul tipograf Nicu
D. Miloşescu.
Anul 1901 fusese de bun augur pentru ei. Veşnicul lor
susţinător, Spiru Haret, fu pus din nou ministru la mijlocul lui
februarie. Iar în vară, la vila Sfetea, Semănătorul se năştea3 .
Dar până la apariţia acesteia vineri, 2 dec. 1901, un alt
eveniment literar se petrecu. I. N. Constantinescu Stans, căruia
– ca director şi proprietar - îi murise - taman în luna mai revista Floare albastră scoase la Bucureşti la 7 octombrie 1901
Curierul literar. In fapt, el era director doar cu numele, direcţia
efectivă şi îndrumarea o are Ilarie Chendi care semna
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rubrica Dări de seamă cu numele… Badea Gheorghe. Coşbuc
gustă gluma şi colaboră la revistă o lună până când la 4
noiembrie Curierul literar îşi dădu printr-un anunţ: „Suntem
autorizaţi să vestim publicului că doi fruntaşi ai literaturii noastre
– d. d. A. Vlahuţă şi G. Coşbuc – simţind nevoia unei grupări
puternice în haosul atâtor agitaţiuni bolnave, străine
aspiraţiunilor neamului românesc, au luat nobila hotărâre de a
înfiinţa, sub conducerea şi prin activitatea lor, o nouă revistă
săptămânală, în jurul căreia nădăjduim că se vor aduna de sine
toate elementele rodnice, doritoare de muncă ale generaţiei
tinere. Noi, cei de la Curierul literar, în faţa acestui eveniment –
vestitor al unei faze de reculegere şi de însufleţire în mişcarea
noastră culturală – ne simţim datori să alergăm cei dintâi la
chemarea celor doi aleşi. În vederea acestei contopiri, Curierul
literar, încetează de a mai apărea.”
„Bietul Stans” spunea Nicolae Iorga cel ce va deveni
directorul revistei Semănătorul mai târziu, „innegurat de fantoma
nebuniei” murea uitat, în 1905. Şt. O Iosif vărsa o lacrimă
îndurereată: „Te-ai stins şi tu, tovarăş drag de-alt’dată,/ Şi-am
tresărit la vestea morţii tale./ Oftând, pe urmă mi-am văzut de
cale/ spre culmea veşnic tot mai depărtată.”
Revista Semănătorul şi directorii ei erau cât pe-aici să
aibă soarta lui Stans. Articolele programatice nu difereau prea
mult de cele ale altor reviste4 şi revista stagna. Vlahuţă şi
Coşbuc vrând să dea bir cu fugiţii anunţară la sfârşitul nr. 26/
27 mai 1902 că datorită venirii vacanţei redacţia îşi anunţă
întreruperea apariţiei până în toamnă. Va apare cu nr. 27/29
sept. 1902, cu numele schimbat, Sămănătorul (pentru o vocală
barbară în plus, ironiza Arghezi) cu o copertă de Nicolae

ea
G. Sfet
i
u
l
i
u
l
rate
- 1899 Afişul f

Grigorescu prost reprodusă. Virgil Cioflec către Şt. O Iosif: „Nam avut vreme cu răgaz până astăzi să-ţi scriu mai pe larg ce
prefacere s-a produs în redacţia Sămănătorului. Lucru e simplu
de altfel: Vlahuţă şi Coşbuc rămân directori pe copertă, revista
însă intră în proprietatea noastră şi e de fapt redactată de noi”
Poetul George Coşbuc era prea legat de Tismana şi
de cercul lui de prieteni de acolo. Oraşul era un chin pentru el
faţă de minunata linişte a chioşcului său de pe marginea Dornei
(denumirea de atunci a râului Tismana de la mănăstire în
amonte)
Va petrece toate vacanţele la Tismana până la
începerea războiului, cu o bogată activitate civică.
(va urma)
1

Presa literară românească – Editura pentru literatură, vol I, 1968
Deşi li se atribuie altora, Sârba lui Dincă şi Sârba lui Murgu sunt
creaţia lăutarului Murgu de la Tismana: „Aolică, neică Dincă,/
Geaba ai casă de sticlă,/ Şi n-ai nici o ibovnică./ Că eu stau într-un
bordei,/ Şi-am amante două, trei,/Şi mai multe dacă vrei, Nu mă
costă nici doi lei…”
3
Deşi cu mai puţine surse documentare articolul „Semănătorul –
O revistă gândită la Tismana” a apărut la pag. 34 în ediţia specială
a revistei Sămănătorul, an. I, nr. 5 sp. Sept. 2011 unde se regăsesc
toate articolele programatice atât ale revistei vechi cât şi ale celei
renăscute după un secol de Artur Slivestri.
4
A se vedea noua revistă Sămănătorul, an. I, nr. 5 sp. Sept. 2011 .
2
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De la 5 ian. 1903 până la 29 mai 1905
revista apare sub conducerea unui
comitet, din care face parte şi N. Iorga
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GHEORGHE DOCA - ( Bucureşti). Critic literar

Recenzie: Alexandru MelianSEMNELE APOCALIPSULUI

CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE
Pe degetele de la o singură mână pot fi număraţi
criticii sau istoricii literari care şi-au desăvârşit condiţia
de instanţe ale obiectivării valorice a autorilor de literatură,
pentru a-şi asuma ei înşişi rolul de creatori. Desigur, în
măsura în care chemarea pentru creaţie este autentică,
nu veleitară sau pusă ca o mască artificială, confecţionată
cu unelte de conjunctură.
In acest sens, putem spune că lui Alexandru
Melian, autor al unor remarcabile cercetări de critică şi
istorie literară, cele mai cunoscute fiind acelea consacrate
lui Eminescu, - vezi : Eminescu – univers deschis (Ed.
Minerva,1987), Mihai Eminescu – Poezia invocaţiei
(Ed. Atos,1999), precum şi studiile cuprinse în volumul
Polemici implicite (Ed. Universităţii din Bucureşti, 2003)
– i s-a dat şi organul creaţiei. Folosesc această sintagmă
căci pentru el poezia este, prin excelenţă, trăire, o trăire
organică: el trăieşte poezia, nu doar o cugetă şi, la rândul
ei, poezia îl trăieşte.
Dovadă irecuzabilă este acest volum care, deşi
s-a lansat în spaţiul virtual, nu este un obiect ezoteric
sau evanescent, ci unul concret, purtător de înţelesuri
grave, susceptibile să lase urme adânci în conştiinţa
cititorilor lui, navigatori şi căutători reali în lumea poeziei
şi a cugetării.
Primul care se impune atenţiei dintre aceste
înţelesuri este acela că poeziile lui Alexandru Melian ne
poartă, nu de-a lungul, ci chiar în miezul ultimei jumătăţi
de secol din existenţa greu încercată a trăitorilor pe
pământ românesc. Ele acoperă perioada cuprinsă între
ianuarie 1964, - data poeziei “Invocaţie”, prima inclusă
de autor în volum, după poemul programatic, intitulat
“Semnele Apocalipsului” - şi anul 2013 cu care este datată
delicat sentimentala “In grădina mea micuţă”. Aici poetul
nu-şi dezminte aplecarea imponderabilă către cugetarea
gravă asupra propriei sale condiţii de muritor, dar, de data
aceasta, o îmbracă în haina autoironiei. Căci, încântarea
cu care îşi priveşte “colţul său de rai”, “sfinţit smerelnic
cu splendorile de mai” , cu lilieci, “în logodnă cu sfioasele
zambile” , cu caprifoi, cu caişi “ninşi de soare”, cu trandafiri
care din petale “ţes covoare de parfum şi curcubeie”
,capătă, în final, fiorul despărţirii de “grădina [sa] de mai”
. In ciuda notei şăgalnice, în general, rară în lirica lui
Alexandru Melian, regretul despărţirii nu e lipsit de
gravitatea inexorabilului : « Din păcate,
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fără tihnă şi blestem fără iertare…/ Peste nu ştiu câte zile, din
grădina mea de mai, / cu valiza-n mâna dreaptă şi cu ochii-n
depărtare,/ voi redeveni asemeni pufului de ciumafai./ Cât de bine
era, Doamne, dacă mă zideai în floare !... »
Câteva, numai, sunt poeziile care dau expresie emoţiei,
mai degrabă, sfielii, cu care poetul se lasă furat de « fermecarea
firii » - « Mărţişor», « Lalelele », « Apus de soare », « Veveriţa »
- sau cele în care gândurile îi zboară nostalgic « spre zări cu flori
de iasomie/ şi se-ntorc purtând pe aripi mirozne de copilărie »
(« Pe uliţi de sat »). Altfel, dominanta volumului o constituie
versurile prin care Alexandru Melian trăieşte la cotele cele mai
profunde ale sinelui zbuciumul vieţii sub dictatură. Suferinţa şi
revolta pentru îngenuncherea umilitoare la care se simţea supus
de ordinea socială comunistă, impusă cu brutalitate şi aroganţă,
sunt sentimentele care răzbat într-o fremătătoare vibraţie lirică în
cele mai multe dintre versurile adunate în culegerea de faţă.
Mai întâi (în august 1969), a fost dualitatea trăirii. Lumina
dinlăuntru, unde poetul îşi caută visele, e lumea lui : închizând
ochii, « dincolo de pleoape » el se întâlneşte cu
sine, « metamorfozat în acorduri de baladă » ; dar, dincoace de
ele, îl aşteaptă « lumea măsluită de farduri » (« Să nu întrebaţi !»).
Treptat, însă, alienarea câştigă teren până ce se impune,
copleşitor, sentimentul captivităţii într-o lume de « negură şi tină »
unde poetul se simte « ţintuit de stâlpii umilirii » care îi maculează
« gândul de lumină » şi îi ucide « în suflet, de jale,
trandafirii ».(« Prizonier ») Se naşte atunci întrebarea : « Care
ne sunt păcatele de moarte şi ce blesteme ispăşim/ de-n poarte
inimilor noastre bat fără preget rinocerii ? » (« Doamne »). Si, cum
întrebarea rămâne fără răspuns, poetului nu-i rămâne decât
recursul la blestem care este anticamera revoltei : « Iar celor ce,
cu steagul însângerat de crimă,/ istoria le-aduse, ingrat, prielnicia,/
acelor ce, cu tancul, şi-au pironit puterea/ grădinărind cinismul,
cătuşa şi prostia,/ acelora le-aducă soarta blestem de nimicire:/
sămânţa să le sece în smârcurile urii,/ mărirea lor cunoască infernul
prăbuşirii / şi liniştea le-o deie doar buzele securii !... » (« Descântec
şi blestem »).
De la blestemul de vână argheziană, poetul nu pregetă
să facă pasul spre revoltă : « Sărmani de noi !! preaplatnici cu-
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asupra de măsură !.../ Nicicând nu se coboară cortina de la
sine. / Unde-am văzut vreodată trufaşa impostură/ ieşind din
avanscenă, aşa cu de la sine ?.../ Să vină dar artiştii…şi altă
partitură !... » Sau, mai direct şi mai vehement : « Oare timpul
rugăciunii şi-al umilei jeluiri/ nu s-a scurs precum nisipul din
clepsidra pătimirii ?.../ N-auziţi cum din blesteme şi din tainice
scrâşniri/ fulguieşte în preludiu simfonia răzvrătirii ?.../ N-auziţi
ce freamăt roşu vine dinspre trandafiri ?... »
Căci, dacă în literatura de sub dictatură n-am avut mult
aşteptatele « romane de sertar », poezia din culegerea de faţă
atestă, în schimb, plenar, existenţa unei poezii de sertar. O
poezie în care poetul nu adoptă, ci resimte până-n rărunchi,
atitudini lirice care i-ar fi putut aduce ceea ce, în alte împrejurări
istorice, nu mult diferite, în esenţă, i-a adus lui Tudor Arghezi
pamfletul « Baroane ».
Cu totul semnificativ pentru natura darului poetic al lui
Alexandru Melian – nu împletit, ci îngemănat, făcând, adică,
una cu natura omului Alexandru Melian – este faptul că de la
subversiunea lirică, el face pasul către subversiunea propriuzisă : luări de poziţie în adunări publice, nu în răspăr ironic, dar
de-a dreptul angajate împotriva unor realităţi şi măsuri
intolerabile privitoare, fie la învăţământ – domeniul activităţii
sale profesionale – fie la demolarea satelor ; şi chiar mai mult,
Alexandru Melian recurge la alcătuirea şi răspândirea de
manifeste care cheamă la trezirea conştiinţei şi la acţiune.
Public, cele mai cunoscute gesturi de răzvrătire sunt scrisorile
semnate Frontul Salvării Naţionale, adresate nu atât Europei
libere, cât tuturor românilor. Postul de radio nu era altceva,
pentru Alexandru Melian, decât un releu, un mijloc de a aduce
la cunoştinţa tuturor, dinlăuntrul şi dinafara ţării, sentimentul
de revoltă care mocnea în sufletul autorului scrisorilor. El spera
ca în felul acesta să se coaguleze spiritul rezistenţei faţă de
dictatură. O dovadă concludentă că scrisorile îl exprimă, atât
ca om, cât şi ca poet, este chiar fraza cu care se deschide
prima scrisoare de unde a fost, de altfel, extras titlul volumului
de faţă : « In oropsita şi de Dumnezeu uitata Tară a românilor
rânjesc semnele apocalipsului. »
Pentru dictatura ceauşistă, apocalipsul a venit. Dar el
n-a adus cu sine decât puţine dintre valorile înalt umane, de
organizare şi funcţionare a societăţii româneşti. Valori pentru
impunerea cărora omul Alexandru Melian se angajase în luptă,
gata să plătească cu propria-i persoană – atitudine care s-a
cristalizat într-o cunoscută locuţiune din limba franceză : payer
de sa personne, în înţelesul de « a se cheltui, a suferi sau a
suporta ceva ». Drept urmare, în lirica poetului Alexandru Melian
se impun tristeţea şi dezamăgirea. O poezie precum « Rugă »,
datată octombrie 1996, ne dă, concludentă, expresia acestei
stări : « Primeşte rugăciunea, Doamne,/ sărmanului
necredincios/ care şi-a pierdut punctele cardinale/ în negura
de mâzgă a Răului/ mereu triumfător !... / primeşte ruga celui
care şi-a pierdut rugăciunea !... »
O nouă coardă lirică începe acum să vibreze în lirica
poetului. Este coarda întoarcerii la sine, având ca puncte de
sprijin florile – «scări de crin », « bolţi de lăcrămioare » - la
care poetul se închină ori de câte ori se simte pierdut în rătăcire :
« In căutarea acelui punct de sprijin/ fără de care pasul mi-i
doar o prăbuşire,/ surzenia orbirii adesea mă cuprinde/ şi invalid
de soare mă pierd în rătăcire…// Atunci pornesc să mă cobor
în mine,/ pe scări de crin, sub boţi de lăcrămioare,/ c-o ramură
de rază încerc să spulber bezna/ şi să-ntrevăd conturul visatelor
altare ». (« Refugiu »)
Întrebarea existenţială nu mai priveşte
acum realitatea lumii româneşti sub dictatură,
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ci realitatea lumii ca lume, în întregimea ei : « In această
biată lume/ de rătăciri şi necredinţe,/ de lacrimi seci mai
pretutindeni/ şi de amare neputinţe,/ în lumea asta maculată
cu-emblema ei de neruşine,/în cuplu hâd cu nonvaloarea, /
mai e ceva să ne aline/ şi să ne-alunge disperarea ? »
(« Speranţa »)
O dată cu omul, poetul Alexandru Melian se refugiază
din lumea liricii militante, care serveşte o cauză comună, în
lumea liricii întoarse spre sine. Nu cred că fericire, în înţelesul
de spumă a vieţii este cuvântul care exprimă ceea ce caută
Alexandru Melian în lumea în care, cu intermitenţă, se
refugiază. Este vorba, mai curând, de atingerea unui liman
care nu înseamnă, însă, stingerea zbaterii lirice, ci
seninătatea, chiar detaşarea cu care poetul poate, de acum,
să-şi pună întrebările fundamentale, cuprinse în algoritmul
propriei sale vieţi : « Ce caut ? Unde şi De ce ?/ La cine
este cheia încuietorilor de viaţă/ şi Când veniţii să ne judece/
vor dispărea în ceaţă ? » (« Întrebări ») Sunt întrebări fără
răspuns – « Ce întrebări stupide şi fără de fără de răspuns !.../
De unde flori de soare în biata-ne grădină/ când soarele în
ceaţă mereu ne e ascuns,/ iar seceta iubirii tronează ca
regină ? » - iar poetul încetează să-l mai caute : « Nu mai
caut că n-am Unde/ şi-n De ce e semn de moarte/ Cine
veşnic se ascunde,/ iară Ce-i mereu departe ». Si totuşi, un
răspuns există. El i se impune, subiacent, poetului ca răspuns
ultim şi fără recurs într-o notaţie concluzivă de lirism
reţinut : « Frigul morţii mă cuprinde ». Totul culminează întrun strigăt care pune laolaltă bilanţul unei vieţi împlinite,
închinate creaţiei, cu fireasca îndoială asupra sensului vieţii.
Înstrăinat chiar şi de fructele creaţiei sale, poetul pune – mai
bine zis, îşi pune – întrebarea care dă expresie îndoielii. O
întrebare la care nimeni n-a dat – nu i se poate da – vreodată
răspuns : « Pe pagina albastră a undelor mării/ mi-am scris
poemele pe care nu le mai găsesc,/ în ritmurile vântului,/ miam compus cântările pe care nu le mai aud,/ sub lava
vulcanilor,/dorm visele care nu mă mai caută/ iar în nourii
care ascund cerul,/ s-au rătăcit rugăciunile…/ Ce mai caut,
Doamne, în această lacrimă a universului ?!?!...
Totalei angajări lirice, întinsă pe câteva decenii, fără
pierderi de tensiune sau intensitate, îi corespunde, poetic, o
concentrare a expresiei cum de puţine ori găsim în lirica
românească. Tot ceea ce exprimă poezia lui Alexandru Melian
– fie că este vorba de reţinuta vibraţie în faţa florilor şi a
grădinii sale de la Dărăşti sau de emoţia trăirii unui crâmpei
de copilărie, fie că este vorba de suferinţă,de speranţă, de
revoltă sau de amărăciune şi de deziluzie ori de aşteptare
lucidă a momentului plecării ineluctabile – se învestmântează
în cuvinte grele. Totul are consistenţa straturilor geologice
care compun pământul sau adâncimea întunericului care
compune spaţiul interplanetar. Poezia lui Alexandru Melian
oferă cititorului un punct de sprijin – reazim indefectibil ori
unde l-ar conduce, uneori, pe căi neprevăzute, meditaţia
asupra lumii ori asupra lui însuşi.
***
Este, după câte ştim, nemaiîntâlnită, până acum,
punerea alături, între coperţile aceluiaşi volum, a unei prime
secţiuni consacrate poeziei şi a unei secţiuni neîmbrăcate în
haină poetică. Insă faptul odată împlinit, nu apare decât ca
firesc, întrucât poezia şi cugetarea sunt cele două feţe
complementare ale poetului, respectiv, omului. A le disjunge
ar însemna a nu înţelege deplin nici pe una, nici pe cealaltă.
Aşadar, în prezentul volum, cititorul va întâlni sau îşi
va confrunta spiritul nu numai cu poezia lui Alexandru
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Melian, ci şi cu o bună parte din rezultatele cugetării sale,
adunate sub două titluri : « Căutări printre-nţelesuri » şi
« Cugetări în recurs ». Primul titlu acoperă aforisme, maxime,
aserţiuni aparţinând autorului, cel de al doilea include comentarii,
mai bine zis gânduri sau replici provocate de aforisme, maxime,
aserţiuni ale unor autori străini, dar şi români, în general, nume
cunoscute în sfera culturii, a artei sau a vieţii sociale.
Nu e posibil ca în puţine cuvinte să scoţi la lumină florile de
mină incluse în secţiunea consacrată cugetărilor. Ne vom
mulţumi, deci, să facem câteva notaţii fugare. Cugetările lui
Alexandru Melian reprezintă, ca şi poezia sa, un fapt de creaţie.
De altfel, între aceste două ipostaze ale spiritului său creator,
există o legătură de tipul vaselor comunicante. Ele diferă numai
cât priveşte vestmântul pe care îl îmbracă. In cugetări, lalelele
sunt « cupe multicolore în care primăvara îşi toarnă esenţele
de rouă », ceea ce explică « starea de beatitudine a beţiei de
primăvară ». In poezia care poartă chiar acest titlu, lalelele sunt
« Petale-nsângerate de tainice iubiri » care « devin pocale sacre
uitate pe altare », umplându-se de « mireasma albastrei amintiri »
şi aprinzând « beţii crepusculare » în « vatra nopţii ». Altădată,
cugetările ne pun în faţa unui profund adevăr existenţial :
« Limanul căutării nu este găsirea, ci moartea ». Trecută prin
filtrul simţirii poetice, căutarea capătă forma curentă a
elementelor interogative – Unde, De ce, Cine, Ce – iar limanul
ei, cum se şi cuvine în poezie, ne este doar sugerat ca frig al
morţii.
« Trebuie să învăţăm să fim fericiţi, cum trebuie să
învăţăm a muri » susţine scriitorul belgian Maurice Maeterlinck,
laureat al Premiului Nobel în 1911. Relaţia de echivalenţă între
două dintre cele mei importante repere umane este, însă, pusă
« în recurs » : « Putem învăţa să murim » - aşa cum afirma, de
altfel, Eminescu în primul vers al poemului « Odă (în metru
antic) » : « Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată » - dar, continuă
Alexandru Melian, « nu putem învăţa să fim fericiţi ». Relativ la
fundamentul « recursului », el constă într-o constatare greu de
neacceptat : « Pentru că moartea e sigură, pe când fericirea
foarte improbabilă ». Că pentru poetul Alexandru Melian, aceasta
nu este o simplă constatare, ci o învăţătură de viaţă adânc
ancorată în sine, o dovedeşte lirica aparţinând anilor din urmă
ai creaţiei sale. Apusul pe care poetul îl contemplă în « Apus
rătăcit » nu este de loc un tablou de natură, ci un prilej de a
simţi că apusul – de data aceasta, al vieţii – i s-a cuibărit în
« visuri » şi în toată fiinţa, că îi « pângăreşte timpul » şi « îi
arde căutarea ». Similar, zborul cu avionul poate îmbrăţişa
privelişti de « toamnă gri şi-ntârziată » sau de « primăvarănmugurită şi zglobie » care aduc bucurii vieţii. Ineluctabil, însă,
vine sorocul intersectării cu moartea al traseului de zbor al vieţii,
definit ca traseu cu sens unic : « Vine însă un soroc când acest
traseu de zbor/ nu mai are coerenţa geometriei de cocoare,/
drumul e doar spre sahare,/ făr’de flori şi făr’de nor…/ E traseul
de sens unic al clipitei trecătoare ».
Obiect al cugetărilor lui Alexandru Melian sunt toate ale
lumii : jocul actorilor, adevărul, copilăria, destinul, fotbalul,
femeia, iubirea de patrie, puterea (politică), ordinea socială,
revoluţia, ruga, ruşinea,speranţa, toleranţa, somnul, sărutul…
Cugetătorul nu uită că este critic şi istoric literar. De aceea, un
număr de aserţiuni –adevărate judecăţi de valoare sau deschideri
către abordări ulterioare – sunt consacrate lui M. Eminescu, I.
Creangă, A.Macedonski, O. Goga, Alecu Russo, Mircea Dinescu,
Marin Sorescu sau Ioan Alexandru . Intre cugetări găsim şi
definiţii în haine poetice de mare acurateţe etnografică, cum
este aceea dată dansului românesc – « Incifrările
dansului românesc : atracţia zborului şi a
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scufundării, căutarea drumului în cele patru puncte cardinale,
nuntirea braţelor cu solidaritatea sufletelor, ispita plutirii şi
dorul contopirii » - sau aceea dată doinei – « Doina este
sublimarea în cuvânt şi melodie a lacrimii întrupate din iubire,
blestem şi ură » -. Hotărât, cugetătorul şi poetul fac un tot
indisociabil.
Un interes deosebit prezintă aproape toate judecăţile
în recurs la adevăruri propuse ori la maxime şi cugetări ale
unor cunoscuţi scriitori sau filozofi. Trecute prin filtrul unei
gândiri saturate de învăţătura vieţii şi a unei întinse cunoaşteri
a culturii româneşti şi străine, aserţiunile care par adevăruri
de necontestat şi greu de respins, prezintă slăbiciuni sau
contradicţii pe care Alexandru Melian le sancţionează prompt.
« Eu nu caut, găsesc », susţine Pablo Picasso. Un paradox
pe care Alexandru Melian îl demontează logic : « Deşi nu
toţi care caută găsesc, aproape nimeni nu găseşte fără să
caute ». Bine cunoscut şi chiar binecunoscut este adagiul
lui L. de Vauvenargues, moralist al secolului al VIII-lea,
potrivit căruia « Raţiunea nu cunoaşte interesele inimii ».
Lucrurile se pun, însă, altfel, consideră Alexandru Melian,
căci, pe lângă raţiune şi inimă, în ecuaţie intră, în mod
necesar, un al treilea membru de care nu putem să nu ţinem
seama: « Raţiunea cunoaşte interesele inimii dar este
neputincioasă în faţa lor ».
Absolut remarcabile sunt acele « recursuri » care
constau din prinderea în zbor an înţelesului cuprins într-o
aserţiune şi amendarea lor printr-o continuare care ar fi putut
fi a autorului aserţiunii, dar el n-a integrat-o gândirii lui.
« Dorinţa de a şti se naşte din îndoială », afirmă, cu bun
temei, André Gide. Dar, la fel de bun temei are şi continuarea
pe care o dă Alexandru Melian : « iar lenea spiritului din
certitudine ». Goethe, apoi, este de părere că « Femeia
îmblânzeşte orice mânie » - lucru perfect valabil ; dar nu
mai puţin valabilă este continuarea : « aşa după cum o poate
stârni în orice clipă ».
***
Ca încheiere a acestor prea grăbite consideraţii voi
spune că « Semnele Apocalipsului » nu este în nici un fel
un volum de debut, ci un sumum, întocmai ca, pentru un
pictor, o retrospectivă. El închide în poezie, ca şi în cugetări,
o viaţă de OM.
Ca atare, nu un cuvânt de întâmpinare i se cuvine,
ci un cuvânt de consacrare. Dar consacrarea nu poate veni
din partea unui critic literar, oricât de avizat ar fi, ci din partea
cititorilor. Numai ei, cititorii, aplecându-se, fie şi fugar, asupra
paginilor care compun această carte, vor fi în măsură să
dea adevărata consacrare ? Singura, de altfel, care contează
şi rămâne în timp.
Prof. Univ. Dr. Gheorghe DOCA

Universitatea Bucureşti
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