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Zile lini tite de octombrie, cu cer senin i
limpede, ce pare un imens voal, oprind trece-
rea p rilor dincolo de lumea aceasta i ro-
tindu-le zborul în câmpie... De la fereastr
pot cuprinde nesfâr itul; imaginile se urm -
resc i se dep esc, trecând de la verdele
exuberant, în care sim im cre terea, la galbe-
nul unduios i lini titor al frunzelor, ce des -
vâr esc toamna. Vântul, trezit de r coarea
dimine ilor, adie ca o muzic  diafan , printre
umbre i lumini, ducând cu sine taina desti-
nelor noastre, apoi, pe m sur  ce lumina se
înal , se îndep rteaz  lini tit, ca într-un mo-
ment de reculegere, contopindu-se, în forme
ciudate, ce nu se mai disting, cu p mântul,
cu aerul, cu apa. Pe balcon zburd  câteva

rele, ciripesc vesele, î i întretaie zborul
în linii ciudate, se opresc, se a eaz  pe pervaz
i ciugulesc, probabil musculi e de la stru-

gurii care se l ie pe m su a din balcon, apoi
se îndep rteaz  în acela i ritm vesel. Un prie-
ten galnic (Janet Nic ) îmi spune c  p -
relele nu vin la struguri, ci la rude - adic  la

reii din capul meu...
Toamna, coborât  triumfal, în deplin ta-

tea roadelor, duce mai departe dorul nebun
de-a fi muguri i flori, i se întinde, într-o cu-
prindere r coroas  a fiin ei noastre totale,
prin clipe de tr ire emo ional , c tre viziuni
transcendentale. Succesiunea momentelor

se desf oar  dup  legi universale, bine sta-
bilite, într-un principiu al echilibrului; tablouri
i imagini de neuitat, pe care le purt m cu noi
i constituie universul nostru interior, ne

înal  puritatea ra iunii dincolo de obi nuit
i sensibilitatea sufleteasc  dincolo de ne-

cuprins, ne transport  într-o lini te suprem ,
întronare a ordinii fire ti. În fa a naturii, cl -
dit  cu farmec pe soclul anotimpului maturi-

ii depline, ne îmbog im universul spiritual
i ne adâncim în în elegerea rosturilor i a

tainelor ce proiecteaz , în universalitate, di-
mensiuni noi. Se sparg în soare strugurii i
scot în vânt dorin a arz toare de-a fi vin. Li-
ni tea i somnul se scurg în flori, petalele se
sub iaz i euforia calm  se degaj  în a tep-
tarea culorii imaculate. Lini tea i împ carea
ne cuceresc, nervii ne sunt destin i, ne sim im
parc  elibera i de un vacarm, vedem într-o
lumin  nou , într-un timp de esen  spiritual .

În mersul nostru, spre împlinirea desti-
nului, tr im i ne definim prin c ut ri. Noi

ut m un drum, drumul care s  fie numai al
nostru i s  ne duc  pe culmi înalte, noi c -
ut m o iubire, ca principiu al esen ei vie ii i
al speran ei, noi c ut m frumuse ea, fericirea,
gloria. Sprijini i de o coloan , ca într-o nos-
talgie a infinitului, ne c ut m o form , ne

ut m punctul din care începem, br zd m
cerul i-l îns mân m cu vise, ca într-o îm-

plinire a dorurilor. Ca într-o întoarcere în timp,
în tot atâtea feluri i într-o singur tate dis-
cret , adeseori chipul ia conturul copil riei
în candoarea zorilor împrosp ta i de vise cu
cai înaripa i. Chiar dac  suntem dezam gi i,
ne resemn m prin t cere i ne exil m într-o
lini te plin  de triste e sau ne zbatem într-un
imens dezechilibru, asemenea unei p ri r -
nite în zborul ei spre un urcu  suprem. Dar
nu contenim, o clip , s  c ut m. În fond, ce
înseamn  aceste c ut ri? Nu am putea tr i
lini ti i, calmi, du i de o ap  iluzorie, la în-
tâmplare, fiecare la locul lui - fiindc , orice s-
ar spune, omul are, în univers, un loc al lui,
bine definit, loc în care nu încape decât el
însu i. Omul nu face altceva, în toat  aceast
traiectorie a lui prin lume, decât s i caute,
în final, o moarte; o moarte ce nu înseamn
neap rat e ec, deziluzie, ci mai degrab  o eli-
berare, o desc tu are de sine i de via .

Pentru întreb rile fundamentale ale
existen ei, avem mai multe r spunsuri, avem
posibilitatea de a alege între sentimentul
misterului i al absolutului, aducându-ne
aminte c  adev rul e relativ, timpul e irever-
sibil, iar universul se afl  în noi i nu în afara
noastr . Privirea este mereu dispus  s  vad
prea sus sau prea în adânc, niciodat  la în l-
imea realului, gândirea sinuoas  creeaz  noi

forme din alte forme, sim urile r cesc în
ubicuitate pe o hart  a sufletului, ca o pier-
dere într-un tot, ca o curgere a luminii în cer-
curi, ca o iluzie fragil , ca o contopire cu o
nesfâr it  z pad , ca înv luire în parfumuri
scumpe, interoga ia eului sp rgându-se în
pietre pre ioase.

 a ne sustrage realului, firescului, într-
un joc al op iunii, ne închidem în noi, o închi-
dere l untric  în care sufletul este captiv, i,
într-o cre tere a timpului, ce trece u or dar
las  urme, noi ducem o lupt  neîn eleas , ce
se concretizeaz  în semnifica ia unei libert i
închise sau a unei închideri libere. În asime-
tria universului, o asimetrie nu matematic ,
ci una ca imperfec iune a tuturor existen elor,
o imperfec iune ce ascunde ceea ce este per-
fect, i perfect este doar ceea ce nu exist ,
tr im cu credin a c  nu putem fi împov ra i
sau despov ra i de gândurile noastre.

Toamna – anotimpul
maturit[\ii depline

Pavel Filonov - re i



Janet NIC~

MINUNI DUALE
Eseu despre Florentin Smarandache
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Florin Smarandache este Domnul
Experiment, un Edison în c lduri. Î i pune
licoarea - paradoxul - în cupe de câte versuri vrea
domnia sa, de data aceasta, în ce cu e de dou
versuri. Minuni duale, poemele stau cop cel.
Privite de aproape i de departe, aceste versuri nu
par versuri, ci defini ii ale unor cuvinte
împ ienjenite de abuziva negur  a uzului.
A ap rut, astfel, primul dic ionar de vorbe
bolnave îns to ite prin acupunctur  paradoxist .
Cet enii planetei n-au decât s  vin  sub
umbrela noului panaceu, dac  vor s  scape de
febra tifoid  a melancoliei i a bunului-sim
înc tu at. Ochiul medical ( i medicinal) al poetului
vede râma ( i rima) la cinci metri sub coaja
obi nuin ei, o scoate, o pune în zâmboc i prinde
juve i blaza i pe care îi alfabetizeaz .
Se cotrob ie prin toate cotloanele culturii, se
scutur  z velci, se vopsesc l zi de oale, se v ruie,
se pomoste te, totul se aduce la lumina inteligen ei,
penicilina paradoxului vaccineaz  toate soiurile de putregai.
Mii de cuvinte ale limbii române devin,
pentru o clip , „clipa cea repede”, personajele
principale ale mir rii, dând de du , asemenea
lui Hamlet, „a fi-ul” sau „a nu fi-ul” în elepciunii lor.
Sunt experimentate, pe rând, toate
imposibilit ile posibile, toate absurdit ile

normale, toate infinit ile finite, toate universaliile particulare.
Volumul „Distihuri paradoxiste” este o farmacie
de pastile inteligente, oferite gratis celor dornici
de nemurirea din spatele banalului. Fiecare cuvânt
declan eaz  câmpuri magnetice, distihuri nucleare.
Cum cei patru evangheli ti erau trei, Luca i Matei,
tot a a la Florin Smarandache, re eta prevede tratament
de trei ori pe zi, diminea a i seara.
Curând, licuricii cu din i de lapte devin
incendii. Idealul e „s  cuprinzi/ nem rginirea”,
idiotul e „competent/ în incompeten a sa”,
democra ia nu-i altceva decât „s  interzicem/
interzisul”, mascarada e când „politica se schimb
mereu/ dar r mâne aceea i”, eroismul e o
„moarte/ nemuritoare”. Cer etorul „caut / ce n-a
pierdut”, barbarii „edific / ruine”; prezen a e
„absen a absen elor”; sfântul, „din p cate/ nu e p tos”.
De i mignone, poemele declan eaz  st ri majore:
sarcasmul (un regizor „a f cut atâtea filme proaste/
c-ar fi p cat ca s -l rateze i pe acesta”);
absurdul („cartea s-a vândut/ înainte de a fi publicat ”);
perplexitatea („v  prezint o doin / pe care n-o cunosc”);
nedumerirea („Cât de liber / este presa liber ?”)
Florentin Smarandache este surdul care aude,
orbul care vede, tirbul înarmat pân -n din i,
ologul iute de picior, într-un cuvânt, paradoxul întruchipat,
omul care, v zând i de-andoaselea,

zând i nev zutul, vede perfect.
Dibuind partea în întreg, întregul în parte,
poetul inventeaz  bucuria de a reu i,
reu ita de a se bucura
în r gazul mundan pe care ni-l ofer
Dumnezeu, extra-mundanul.
Fulger tor, lumânarea devine far
iar nuan a, continent:
mulatrul este „un negru/ mai alb”,
iganul e „un alb/ mai negru”,

tomatele, „ro ii/ verzi”, muzeul, „trecut/
prezent”, pacea „r zboi
împotriva/ r zboiului”.
Grenade de buzunar, distihurile
smarandachiene nu ucid,
ci dau brânci mentalului a ipit.
De un sfert de secol de când Florentin
Smarandache bate moned ,
paradoxismul însu i este,
în spiritul distihurilor,
„o avangard / ajuns
tradi ional ”.Pavel Filonov - Rena terea unui om
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Al. Florin }ENE

Dac  în 1985 Laz r L dariu publica, la
editura Dacia, volumul de versuri „Câmpuri
cosite de cea ”, acum este prezent în libr rii
cu placheta de poeme „Tran eele ierbii”,
ap rut  la Editura Vatra Veche (2017), volume
care, înc  din titlu, ne descoper  un poet al
perenit ii, obsedat de anotimpul înser rii
dar i al optimismului, c  un „Alt r rit dar-
nic s-arat ”.

Poetul, ajuns la vârsta în elep ilor arde-
leni, mediteaz  asupra efemerit ii existen ei
umane în locuri unde „ziua toarn  crini/
peste caii ei, to i azurii/ prin cimitirul uita-
ilor/ se na te un înger;” (Se uit  diminea a

la mine).
Coarda liric  înfierbântat  tradi ional vi-

breaz  sub o sensibilitate naturis , fiindc
eul poetului con tientizeaz  c  este un izvor
al con tiin ei, atunci când „triste ea bâjbâie/
prin filosofia t cerii/ cu timpul în aripi”,
constatând c „aici,/ doar un singur izvor /
mai cânt .” (Alt r rit darnic s-arat ).

Poetul observ  natura i tr ie te clipa prin
exploziile de verslibrism, de altfel remarcabil,
ca o mi care de caleidoscop, fiind con tient
de venirea clipei eternit ii, dar, pân  atunci

„diminea a mea/ ochi va face.” (Când dimi-
nea a mea ochi va face) Din nou revine spe-
ran a. Fiorul provine din tr irea clipei unde
mi carea lent elegiac  în vers liber canalizea-

 cititorul spre sonoritatea specific genului.
Viziunea se construie te ca într-un tablou

cu trupuri elastice, de Marc Chagal, îns  f
culori aprinse, e profund transilvan , ca ni te
memorii cioplite în metafore: „aproape liber

 simt/aici/ unde nu-i pan  de înger// aici/
unde încet, s-aude apropiindu-se umbra.”
(Aproape liber m  simt).

Precum Lucian Blaga, Laz r L dariu schi-
eaz  un colimator liric în a c rui raz  lung

intr  vremea i biografia liric , unde „în
ochiul cerului/ nimic nu tresare,/ iar clopo-
tul mare/ are o limb  de mort,/ când umbra
dup  umbr / alearg  prin anotimp de-nse-
rare.” (În ochiul cerului nimic nu tresare).
Aici speran a se estompeaz .

Dou  mi ri lirice descoperim în acest
volum. Prima consist  în despletirea liric

Laz[r L[dariu meditând î
@n „cumin\enia ierbii”

sub presiunea realit ii, iar a doua const
într-o relativ complicat  poezie în baz  filo-
sofic , având un halou plastic. O mitologie
întocme te poetul i din lumile transilvane,
umple un spa iu gol, unde „rev rs ri de în-
chipuite ape/ r sun .” Universul liric e alc -
tuit mai întâi din poezia formelor germinative
i ale cumin eniei ierbii.

Fiind un Poet al ideii esen iale, lefuit
precum opera lui Brâncu i, poetul se apleac
asupra ideilor în sine, descoperind esen a
vie ii în „Tran eele ierbii” pentru a da carna-
ie clipei „cuvintelor” ce „acoper  golul/

prin grase ierbi argintii.” O sensibilitate
primigen  de mare interpretare filosofic  a
fiin ei umane, l rgit  culturalice te - iat  spi-
ritul lui Laz r L dariu în a c rui poezie re-

sim esen a naturii umane i a cosmosului,
într-o suflare vital  care trage dup  sine -
mântul, duminica împ elilor, catedrala
adormit , fântâna din care vise nesc întru
ve nicia cuvântului scris.

Pavel Filonov - Est i Vest
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Dac  filosofia occidental  nu ar face oneste trimiteri la gândirea
indian  în texte i tradi ii i dac  am nesocoti paradigmele diacronice
ale reprezent rii, ar fi suficiente argumente s  ne gr bim a crede c
Occidentul a transferat tacit, dar grosso modo, o serie de idei din
mediul noematic al genezei lor într-un altul, diferit ca modalitate
ideatic . De la Bhagavad-Gita la Vai ika S tra i pân  la Das
Sein-ul heideggerian, alteritatea gândirii apusene nu poate fi pus  la
îndoial ; Sinele, de pild , în reprezentarea lui, fiind unul din nume-
roasele concepte în dialogul universal al ideilor. Dac  lu m ca m rturie
unul din cele mai vechi texte de filosofie sanskrit  care s-au p strat
peste timp (datat cu aproxima ie în sec. V-IV înainte de Hristos),
Vai ika S tra1, atribuit ascetului Kanâda, cam din aceea i vreme
cu Bhagavad-Gita, avem deja o prim  conturare a conceptului în
gândirea jainist , definitivat  de Mahavira cu ase secole înainte de
Hristos. Spre deosebire de buddhism care sus inea nonexisten a
Sinelui i de Upani adele care pledau pentru un Sine unic, cu
Vai ika S tra suntem pe un teren de reflec ie mult mai cristalizat
i mai contextualizat filosofiei Ved nta. Astfel, Kan da socotea, în

contextul unui realism care nu era totodat i materialist, c  totul se
cuprinde în cele ase categorii vedantine consacrate: substan a
(dravya), atributul (guna), ac iunea (karma), universalul
(s nya), particularul (vise a) i inheren a (samav ya)2 - sinele/
sufletul tman) fiind de ordin noetic, cu o natur  abstract , ca i
mintea (manas), inheren a (samav ya), universaliile (s nya) ori
particulariile (vise a). Pentru Kan da Sinele se afl  în rela ie cu
Mintea f  a se confunda îns : Existen a i non-existen a cunoa te-
rii la contactul sinelui cu obiectele sim urilor reprezint  indicii

ale [existen ei] min ii (III.2.1) i î i condi ioneaz  de aceasta o parte
din atributivitate. i admite c Datorit  lipsei de particularit i a
aceluia în care iau na tere pl cerea, durerea i cunoa terea
[exist ] un singur sine [într-un individ] - III.2.19, totodat , datorit
[diferitelor sale]instan ieri [sinele] este multiplu - III.2.20. Sinele
nu se confund  cu Eul, acesta ine de particular, în timp ce [cu-
noa terea existen ei sinelui] ine de revela ie III.2.8. Ca urmare,
[Cunoa terea implicat  în conceptul de]„eu” se datoreaz
existen ei sinelui individual i nu unei alte entit i, întrucât ceea
ce este perceput e un [anumit] obiect distinct [de orice alt  entitate]
- III.2.14. Afirmând deci un Sine particular, se poate vorbi, în limitele
tradi iei religioase (s stra), nu atât de o multitudine, ci de o mul-
tiplicitate a Sinelui (n tva), idee pe care, cum vom vedea, Upa-
ni adele nu o împ rt esc întrutotul, chiar în temeiul a ceea ce spune
cumva i Kanâda: Substan ialitatea i eternitatea sa sunt explicate
prin intermediul aerului (III.2.2.). Iat , de pild , Kau itaki brahmana
upani ad3 afirm  c  toate divinit ile admit ideea unui suflu (pr na)
ce d  na tere Sineluii ca manifestare a con tiin ei (prajñ ). Numai

a Sinele are o manifestare spa ial , el intr  în vânt i merge în
paradis (II. 14.). Ca atare, ajungem la o prim  structurare a Sinelui:
Acest suflu care este chiar Sinele-con tiin  (prajñ tman) a intrat
în Sinele-corporal ( rir tman) prin firele de p r i prin unghii -
IV.20, textul upani adic subliniaz  c Sinele-corporal ( rir tman)
urmeaz  Sinelui-con tiin (prajñ tman) necondi ionat. Din
Svet svatara Upani ad afl m c Sinele se g se te în cavit ile fiin ei.
Sinele individual, care este totuna cu Sinele-corporal din Vai ika

tra, este lipsit de putere fa  de Sinele tuturor (sarv tman): El e
omniprezent (sarvagata) prin aceea c  el penetreaz  totul (III.21).
El este însu i focul care a p truns în ape (IV.15), el este Sinele din
mijlocul celor existente. Cu acest ultim verset, Upani adele ne aduc
în lumea esen elor n scute din contrarii: focul care p trunde în ape
i care mai apoi cuprinde existen a ca atribut ulterior, distinctiv. Cu

Mândukya Upani ad, Sinele se relev  ca existen  în patru st ri
(p da): starea de veghe (j garitasth na), starea de vis (svapna-
sth na), starea de somn (k ma) i cea de a patra starea, cea de ne-

zut (adrsta), de nedorit (avyavah rya), de neatins (agr hya),
 caracteristici (alak na), de negândit (acintya), de nedescris

(avyapadesya); [aceast  stare] este Sinele cel unic, esen a cauze-
lor, încetarea [existen ei] lumii fenomenale, este calm , benefic ,
nondual  (advaita). Aceast  [stare] este Sinele, aceasta trebuie

 fie cunoscut (2). Gândirea occidental , se tie, ajunge mult mai
târziu i destul de greu, dup  dispute îndelungi, s  accepte evolu ia
Sinelui din cauza confuziei cu Fiin a, cu Mintea, cu Sufletul, cu
des vâr irea, atribut exclusiv divin, care, în viziunile Vedanta, este
sens i scop al Sinelui: Sinele cel Unic din ndukya Upani ad,
Sinele brahmanic din nduka Upani ad: Acest Sine asimilat
în eleptului, este brahmanic) i trebuie ob inut prin adev r, ascez ,
prin cunoa tere corect  (samyag jñ na), prin castitate permanent

Sinele, dinspre Orient
 spre Occident

Iulian CHIVU

Pavel Filonov - Magi



7Constela\ii diamantineConstela\ii diamantineAnul VIII, nr. 10(86)/2017

(III.1.5). Ca finalitate, Sinele acesta nu poate fi dobândit nici prin
explica ii, nici prin intelect, nici prin multe revela ii (sruti) - III.2.3;
Ob inându-l pe [Brahman], vizionarii sunt mul umi i de cunoa te-
rea [pe care o au], i-au realizat Sinele, sunt lipsi i de pasiuni,
lini ti i (n.n. fiindc  l-au g sit pe cel omniprezent - sarvagam) - II
I.2.5. Acest Sine (Brahman) este socotit unic odat  cu Vajrasucika
Upani ad (9), unde î i relev  calit ile: lipsit de na tere (j ti), calit i
(guna), sau fapte (ktiy ), lipsit de cele ase infirmit i, de cele
ase st ri i de toate defectele, a c rui identitate (svarupa) este

adev rul (satya), cunoa terea (jñ na), beatitudinea ( nanda) i
infinitul (anata), care exist  prin el însu i (svaya), lipsit de deter-
mina ii (nirvikalpa), suportul întregii gândiri conceptuale (kalpa).
O secven  a des vâr irii vedantine, un text cu v dite calit i literare
i moralizatoare, ne furnizeaz Bhagavad-Gita, o tulbur toare

ipostaz  a scoaterii lui Arjuna4 din iner ia indus  de o c dere a eroului
în emo ional; Sinele-corporal (s rlr tman) nu mai urmeaz  Sinelui-
con tiin (prajñ tman) i ceea ce experimenteaz  acesta nu de

te limitele corporalit ii tiut fiind c , la acest nivel, Sinele se
localizeaz  nu în creier, ci în inim . Aceast  adev rat  scriptur
sanskrit , atribuit  mai multor autori, face parte din Mahabharata,
întrune te simultan i tr turile unui poem filosofic i pare s  fi
inspirat atât jainismul, cât i buddhismul, precum i practicile yoga.
Bhagavad-Gita5,obiect al celor mai pre ioase interpret ri, a fost
asem nat  pentru hinduism cu Noul Testament, iar Vedele cu Vechiul
Testament ebraic. Bhagavad-Gita înseamn  în sanskrit Cântarea
lui Dumnezeu i aici Kr na, ale c rui virtu i îl pot aduce în compara ie
cu Iisus Hristos, izbute te convertirea lui Arjuna la menirea sa de
lupt tor, îns  numai prin des vâr irea ca Sine: omul care se bucur
numai de Sine, care g se te mul umire numai în Sine, care î i g -
se te lini tea în Sine, acela nu mai are nimic de f cut (III.17), îi
spune Kr na argumentându-i c  sim urile, c rora eroul le c zuse
prad , sunt, într-adev r, deasupra obiectelor lor, îns  deasupra ace-
stora este sim ul intern, deasupra lui mintea i deasupra acesteia din
urm  este Sinele (III.42). Aici se face o apropiere cauzal  evident
cu ce spunea Kan da în Vai ika S tra, III.2.19: Datorit  lipsei de
particularit i a aceluia în care iau na tere pl cerea, durerea i
cunoa terea [exist ] un singur sine [într-un individ]. Ca atare,
Bhagavad-Gita,  s  duc  lucrurile spre suficien i limitare,

consider  c : Continua Cunoa tere a Sinelui, în elegerea rostului
cunoa terii adev rului - aceasta este Cunoa terea; ceea ce este
altfel decât aceasta se nume te necunoa tere (VIII.11); în consecin ,
Sinele, temeiurile lui în adev r fac aici, pe p mânt, cunoa terea
instrument purificator pentru Sine, diferen a de Sine i o prerogativ
pentru cel des vâr it în yoga. Kr na detaliaz : Unii, cu ajutorul
medita iei, v d ei în în i Sinele în sinea lor; al ii prin S mkhya i
Yoga, iar al ii prin yoga faptei (VIII.24); a vedea Sinele sinea ta ar
fi un prim pas spre des vâr ire pe oricare din cele trei c i s-ar merge.
Arjuna, pe de alt  parte, are propriile convingeri, întemeiate pe argu-
mentele lumii înl uite de norme etice i îndreptate asupra Sinelui
suprem, cu dorin e stinse, neeliberate din dualitatea fericire/ durere,
argumente care nu rezist  maieuticii lui Kr na. Arjuna este prevenit
asupra des vâr irii în opozi ie cu op iunile de tip Sattva (echilibru,
armonie, puritate), Tamas (dezechilibru, haos, impuritate, apatie) sau
Rajas (pasiune, modera ie, egoism) între care are de ales: Fericirii
care de la început i pân  la urm  este o tulburare a Sinelui, n s-
cut  din somn, del sare i nep sare - i se spune c ine de tamas
(XVIII.39), sau Cea care la început este ca otrava, la sfâr it ca
nectarul nemuririi (amrta), care se na te din lumina Cunoa terii
Sinelui - ei i se spune c ine de sattva ( XVIII.35). Totdeauna se
folosesc argumente aproape exclusiv din atributivitatea Sinelui:
Sprijinindu-se pe aceast  p rere, cei care i-au pierdut Sinele,
pu ini la minte, crun i la fapte i r u f tori, se nasc spre distru-
gerea lumii (XVI.9). La Arjuna îns  lucrurile stagneaz  în sfera Sinelui
individual: Precum eterul omniprezent nu este întinat din cauza
subtilit ii sale, a a i Sinele care s luie te pretutindeni în
trup, nu este întinat (VIII.32). Or modelul acesta poate intra în opozi ie
cu Sinele suprem i tocmai în leg tur  cu acesta este avertizat: Exist
îns  un alt Spirit mai presus de toate, numit Sinele Suprem - care,

trunzând cele trei lumi, le sus ine - St pânul Divin neclintit
(XV.17). A adar, St pânul divin este Spirit i Sine Suprem, unic,
atotputernic, cople itor, de necuprins, inegalabil, Unul genetic i
polarizant al tuturor religiilor, iar de aici lucrurile sunt asumate teologic
- pe de o parte, filosofic ca idee i etic ca manifestare - pe de alta. În
psihologiile moderne, Sinele este o structurare identitar  a perso-
nalit ii; în prelungirea Eu-lui, la Sigmund Freud, sau o supraordonare
a acestuia, la Carl Gustav Jung. Survine îns  o întrebare: Este Eul
totuna cu Sinele? i dac  nu, de unde se separ i ce anume le
distan eaz ? O astfel de dezbatere avea s  înceap  înc  din sec. al
XIX-lea, în rândul psihologilor, odat  cu William James (fratele
romancierului Henry James), dar primele r spunsuri le d duse deja
filosofia occidental , iar în filosofia româneasc , Constantin Noica
face disocierea începând dinspre spiritul limbii6, l sând lucrurile
sensibil apropiate, dar inconfundabile totu i: sinele nu este eul i
con tiin a de sine nu e con tiin a de mine.7 El întrevede în profunzime
diferen a ca i W. James (eul este cel ce cunoa te, iar sinele este
latura cunoscut ), îns , pentru farmecul rostirii,  o statornice te în
semantic : sinele poate fi în eles în pasivitatea eului ca o con tiin
mai adânc  a acestuia sau sinele poate ine de alegerea eului, ca
expresie activ  a lui. Este ordinul în care te-ai încadrat, idealul

u, con tiin a ta etic  - libertatea ta.8 Mai concis îns : Sinele
poate fi expresia lucidit ii eului, i atunci el ine de libertatea
care i-a aflat necesitatea.9 Monteil si Martinot10, destul de recent,
defineau Sinele ca pe un sistem de cuno tin e despre propriul eu.

adar, diferen a consist  în activarea con tiin ei etice a eului în
condi iile libert ii acesteia de a- i asuma necesitatea. De aceea Sinele
este mai cuprinz tor decât Eul i tinde spre ordin, mai întâi ca atribut
i mai apoi ca specie, de i totul se întâmpl  implicit în sensul deplas rii

Sinelui elementar tre Sinele superior. Aceast  tranzitivitate de
natur  ontic  î i are determin rile în a a-zisa nelini te metafizic  aPavel Filonov - Mama
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con tientei i este o manifestare a tranzitoriului care îi cauzeaz
realitatea i o face s  devin  mereu altceva. În sensul filosofiei
Vedânta, Sinele ( tm  = Sine particular) evolueaz  transconceptual,
pe rela ia Puru a - Brahma, într-un spa iu concentric, dinamic, dup
modelul cosmogoniei jainiste, ca echilibru al celor cinci func ii (V yu)
ale sale11, asimilate unor înveli uri: nandamaya-kosa, vijñ na-
maya-kosa, manomaya-kosa, pr namaya-kosa, sthula-saríra care
corespund, respectiv ansamblul tuturor posibilit ilor native de ma-
nifestare ale lui tm , lumina reflectat  de con tiin , facultatea de a
gândi, suflul vital reflectat în ac iune i forma corporal , grosier .
Consecutiv Zero-ului metafizic, Sinele personal, în Ved nta, când e
simpl  laten  nu e i tm pentru c  nu poate fi altul, decât el în-
su i; în lipsa Sinelui personal (vizibil în lucrurile proprii, în natura
emotivit ii i exigen elor) se coboar  de la essentia la existentia, ca
în ontologia medieval  a Occidentului, de provenien  aristotelic .
De aici începând, prin fiin are omul este essentia, el însu i, adic
Dasein, în sensul de a fi într-o lume. Putem spune c  odat  cu
Sinele vedantin suntem în contextul instrumental al des vâr irii,
care tinde spre ceva (Brahmanul din sine), pe când cu Dasein suntem
în modalit ile devenirii prin facticitate în raport cu ceva (Dumnezeu,
referentul des vâr it). i dac  problema fiin ei nu este o fals  pro-
blem  prin generalitatea ei, cum sugereaz  Orientul, sensul fiin ei
justific  detalierile Occidentului. Începutul l-au f cut grecii, chiar
înainte de Aristotel. La Kant, fiin a nu este un predicat real. La Hegel,
Sinele este suprimare a fiin ei-pentru-sine i este pentru sine numai
în fiin a-pentru-sine a celuilalt. Deci, fiecare este pentru cel lalt
termenul mediu prin care fiecare se mijloce te i se reune te cu
sine însu i i fiecare î i este lui i celuilalt esen  nemijlocit , care
este pentru sine numai prin aceast  mijlocire12; con tiin a de sine,
con tiin a pentru sine, con tienta sunt deci trepte ale lu rii-la-cu-
no tin , dar nu mai mult decât tim de la Augustin de Hipona, de la
Toma d’Aquino, Zwingli, Scheler ori Descartes (res cogitans). În

sura în care în filosofia occidental  existen a se contureaz  ca
efectivitate, ca trecere-în-ceva-efectiv, atributivitatea factual  a
Dasein-ului, spre deosebire de Sinele vedic, se manifest i în afar

de sine, în raport cu ceva exterior. Eul se justific  în consecin  ca o
condi ie fundamental  în ontica fiec rei fiin e f  a fi categorie a
fiin rii, ci numai mijlocul cu care conceptele devin efective inte-
lectului, structur  formal  a personalit ii, iar cu Dasein se avanseaz
spre personalitas transcendentalis - condi ie a personalitas
psychologica, precum la postkantieni. La Heidegger, Dasein-ul, în
transcenden a sa, leag tre-sinele cu laolalt -cu-al ii în ceea ce
se nume te în-preajma-fiin rii-simplu-prezente, atribut al Dasein-
ului; fapt-de-a-s lui-în13. Energie a eu-lui, Sinele occidental este
virtute în personalitas moralis care nu se poate afirma decât ca
fapt-de-a-fi-în-lume (explicitate, nu implicitate, ca în Ved nta), în
consecin a i cu natura a ceea ce socotim deja personalitas
psychologica. A. Pratkanis14 , f  s i propun  o punte spre Sinele
Vedantin, consider  c  sunt trei încarn ri ale eului în psihologie
(cicluri de 40 de ani), psihologii începând s  vorbeasc  despre el
destul de târziu, mai insistent de la începutul sec. al XX-lea i pân
la H. Cantril (Psihologia implic rii sociale). Urmeaz , în cea de a
treia reîncarnare, adoptarea unor serioase metode moderne de
investiga ie psihologic , cu ajutorul c rora s-au relevat laten ele
tr irilor i stabilitatea psihologic , rolul sinelui (ca obiect i ca autor
al ac iunii în autorealizare15), conflictualitatea dintre sinele real i cel
ideal16, împlinirea de sine17 mergând pân  la auto-actualizare i ma-
nagementul impresiilor. Cu Maslow dep im ideea existen ei unui
Sine condensat i a unui altul, rezonant, unde cel dintâi este limitat
de factorii fizici, biologici i culturali, un sine frustrat de dificult i
insurmontabile, ca s  ajungem la identificarea posibilit ilor de
împlinire a Sinelui, în special în tipurile D (deficiency-cognitions; cu
tendin e de lideri) i B (being-cognition; tipul transcendental, reflexiv,
integrativ). Iat , a adar, c  Sinelui vedantin, noetic, mistic-impetuos,
autoreferent, multiplu ca morfologie, Occidentul îi contrapune un
Sine susceptibil de a fi în lumea sa, îns  deschis c tre o impetuozitate
cu referen ii predilect în afar . Civiliza iile le-au cultivat etic i religios
ca atare f  s  intre în conflict nici din cauza i nici pe tema lor.

1 Bucure ti, Ed. Herald, 2010; traducere, introducere, comentarii de Ovidiu
Cristian Nedu.
2 Vezi introducerea lui Ovidiu Cristian Nedu, p.15.
3 Vezi Upani ad, note, introducere si traducere de Ovidiu Cristian Nedu,
Bucure ti, Ed. Herald, 2006
4 Eroul, c zut în reflexivitate, refuz  s  mai lupte, cu atât mai mult cu cât
reflecteaz  la moarte i la culpabilitatea ap toare pe care i-ar asuma-o
dac  ar lupta împotriva prietenilor i a rudelor.
5 Bhagavad-Gita, traducere, studiu introductiv, comentarii i note de Sergiu
Al-George, Bucure ti, Editura Herald, 2006
6 Cuvânt împreun  despre rostirea româneasc , Bucure ti, Editura
Eminescu, 1987.
7 Idem, p.13
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Insertions sociales et schemas de soi scolaires de réussite et d’échec.
Etude experimentale, în Perspectives cognitives et conduites, vol. V,
Neuchatel, 1996.
11 Vezi René Guénon, Omul i devenirea sa dup  Ved nta, Bucure ti, Editura
Herald, 2012, cap. IX, p, 83.
12 Hegel, G.W.F, Fenomenologia spiritului, Buc., Editura IRI, 1995, p.113.
13 Heidegger, Martin, Problemele fundamentale ale fenomenologiei,
Bucure ti, Editura Humanitas, 2006, p.484.
14 Greenwald, A. G., Spangenberg, E. R., Pratkanis, A. R., & Eskenazi, J.
(1991). Double-blind tests of subliminal self-help audiotapes. În
Psychological Science, 2(2), 119-122 1991
15 Rogers, C.R., Client-centred therapy: Its current practice, implications,
and theory, Boston, Houghton Mifflin, 1951.
16 Erikson, E.H., The lyfe cycle completed, New York, Norton,1982.
17 Maslow, A., The Farther Reaches of Human Nature, în The Farther
Reaches of Human Nature.New York, 1971
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Ion POPESCU-BR~DICENI

O carte interactiv-creativ , de altfel un
pl cut insurgent model constructivist i inte-
grat, a publicat, în 2017, Florentin Smaran-
dache (Smarandache, 2017, 7-87), târgujian
de origine. Titlul ei e Pove ti de adormit copiii
i coroboreaz  dou  imaginaruri: cel literar
i cel plastic. E o carte pentru copiii care vor/
i doresc/ s  (a)doarm  frumos i s  se tre-

zeasc  de tep i, (re)povestind peripe iile
unui godac n zdr van; o fabul  cu personaje
din fauna terestr : furnici, brot cei, arici, vul-
poi, elef ei, metapersonajul al turându-li-
se empatic: naratorul; o serioas  ceart  între
vecinele galinacee, terminat
cu o pace de lung  durat ; o
distrac ie cu or niile i ani-

lu ele de prin curte, avân-
du-i protagoni ti pe pisica
Sica, c elu a Lu a i purcelul
Celu; p aniile lui Superman,
mereu înfrânt în confrunt ri
de P cal .

„Pove tile de adormit co-
piii” sunt ilustrate cu desene
ale copiilor de la coala gim-
nazial  nr.2 Reme i i de la
Gr dini a cu program normal
nr.4 Reme i (Jud.Bihor), sub
îndru-marea prof. Nicoleta
Ana Laz r. Au participat co-
piii: Diana Pi  Dogar, Andrei

„Pove]ti de adormit copiii”
de Florentin Smarandache

Laz r Bila, Alexandru Vla in, Damian Albu ,
Daniel Laz r Bila, Daniel Pi  Dogar, Luiza
Mari , Ioana Gai , Andrada Matei.

Cele cinci pove ti adormitoare ale  gene-
ra iei infantile sunt: God celul, Autoriza ia,
Vecinele, C elu a Lu a, purcelul Celu i Pi-
sica Sica; P cal i Superman. Sunt compuse,
cu ironie i umor, cu dus-întors, ca s i asi-
gure conexiunea invers , într-un limbaj pre-
ponderent tranzitiv i narativ-fic ional, pre-

rat cu arhaisme, regionalisme, neao isme,
localisme.

În fiecare povestioar  se simte influen a
lui T.Arghezi din „Cartea cu juc rii” i totu-i
în regul : c ci modelul se transform  în me-
tamodel, magia inven iei în aplica ie meto-
dico-didactic . Apoi mecanismul creatic e la
vedere. Figurile de stil se str d lejer încât
cei mici i col reii (0-IV) s  le recunoasc
„din prima”: compara ia, epitetul, litota, anti-
fraza, hiperbola, fabula, argoul, antiteza, dimi-
nutivul, intertextul (la „Povestea porcului”
de Ion Creang  - n.m.), ironia, parafraza (la
Noul Testament, în privin a mor ii i învierii
God celului, fiul lui Taia i al Maiei).

Cum era de a teptat, la un moment dat
„purcelu ul a devenit juc ria vie a lui Mihai...
constituie principala atrac ie a lui Mihai care
nici cu copiii nu se mai hârjonea, în schimb îi

antrena pe to i la joac  pe seama goag ului”.
Povestirea se termin  trist «sedend», precum
o legend ; ea penduleaz  între un real vero-
simil i un ireal posibilist; este (meta)ludic
i par ial fantast(ic) .

Fabula „Autoriza ia” e simultan o aucto-
riza ie, ine de imaginea construit : «blocul
de furnici”, unul evident parodic, scriitura
fiind, inerent, condi ionat  de „o isc litur
frumoas i caligrafic ” i de un „ac ionist
în litera i spiritul legii”. Stilistic, maniera lui
Florentin Smarandache are un accent vesel,
de i finalul fabulei e politic: ca în „Ferma
animalelor” a lui Orwell, masele de furnici se
întrunesc, se sf tuiesc, demonstreaz i decid

 se autoconduc , pe Vulpoi de Soi izgo-
nindu-l în fundul p durilor.

Iar România actual  se poate identifica
în urm toarea „alegorie satiric ”: „Într-un
mu uroi de cenu , se transformase blocul
de locatari, de atunci r mas nerenovat. Mai
ie eau de sub d râm turi (c ci azi Români e
în ruin  - n.m.) câte un furnic (ajuns chiar
pre edintele rii - n.m.) sau o furnic  (ajuns
chiar vicepremier  a Guvernului - n.m.), su-
pravie uitori. i mai ies probabil i acum” i
desigur vor mai ie i o vreme, cât pr dul n-o

 lichideze i ce-a mai r mas pe ici-pe-colo.
„Bucata” Vecinele (pp.49-66) e tot una

de critic  social i de mo-
ravuri, cu moral i s ge i la
farsa contemporan  substitu-
it  adev ratei atitudini fonda-
toare. Popula ia-i plecat  în
exil, se comport  imoral. Re-
alitatea mincinoas -i o cloac ,
se fardeaz  abundent ca s  ne
am geasc  cu (pro)misiuni
demagogice, ba chiar o gr -

joar  de gunoi într-o U.E.
care-o scormone te nervoas
cu ghearele. Fabula „Vecine-
le” e arhitextual i recono-
teaz  „fantasme” i „reminis-
cen e” etice, c rora „flu tura-
ticul de trubadur”, coco ul, le
cade victim , tocmai dânsul

Pavel Filonov - Animale
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„don-juanul Pintenatu”. arada cu p ri de
curte se deruleaz  în cascad  de fresc  vi-
rulent , în care sunt implicate Poli ia, Consti-
tu ia, Neamul p resc (de parc-am fi în fabu-
listico-alegoricul roman al lui Dimitrie Can-
temir: Istoria hieroglific  - n.m.) (Cantemir,
1978).

În plus, în urm toarea fabul  în proz
apar metafora i metonimia i personificarea:
„pe o scorbur  neagr , bulbucat , cu din i
ascu i i sticlo i ca de balen ” (p.73). Apoi
alitera ia: „Gâscanu Manu desf cu cioaca de
la cocina d-lui Celu cu ciocul”. Acest „trop”
muzicalizeaz  discursul, îl fluidizeaz , îl so-
norizeaz  aproape, magico-alchimic, c ci po-
vestea-fabul  intr  într-o hor , „o hor  mare
ca-n pove ti” ori ca în „Horele” aceluia i ge-
nial poet T. Arghezi (Arghezi, 1959, 257-268).
De data asta povestea e un basm c ci se ter-
min  cu happy-end.

Dar Florentin Smarandache are i haz
când reinventeaz  personaje strict folclorice
ori populare precum P cal  Hazliul i Super-
man For osul, unul venind din clasicism,
cel lalt din abia defunctul postmodernism
(Brânzea, 2017, 20-21). Antiteza se vede inte-
ligent pus  la treab  în regim comparativ-
fantastic-fabulos: „P cal  zbura cu un avion
supersonic, iar Superman cu costumul s u
fermecat”. Bag seam  P cal  e un F t-Fru-
mos neomodern iar Superman un zmeu post-
modern. De la un moment dat P cal  e v r cu

nil  Prepeleac pe dos/ pe invers, c ci câ -
tig torul era mereu învins ci nu cel învin-

tor (cam ca-n alegerile în care Geoan  a
câ tigat la vot, iar pre edinte a ie it B sescu
Fraudulosul, cel care, de fapt, pierduse - n.m.).
„De atunci, Superman n-a mai avut curaj s
se înfrunte cu P cal , fiindc  totdeauna ar fi
ie it în pierdere, chiar dac  ar fi câ tigat”
(p.87). B lioas  poveste, nu? Deloc de
adormit/ de prostit copiii i, mai degrab , de
a-i transforma în „curat insomniaci”.

Bibliografie:
1. Florentin Smarandache: Pove ti de
adormit copiii; Editura Zece, Cluj-Napoca,
2017, referen i: Ion Popescu-Br diceni,
Andru a R. V tuiu
2. Tudor Arghezi: Versuri; cu o prefa  de
Mihai Beniuc; Editura de Stat pentru Liter-
atur i Art ; Bucure ti, 1959
3. Pia Brânzeu: Post-postmodernismul; în
România literar , anul XLIX, 21 aprilie 2017,
nr.18
4. Dimitrie Cantemir: Istoria ieroglific ;
(I+II); edi ie îngrijit . note i glosar de Ion
Verde i H.R.Patapievici; prefa i tabel
cronologic de Alexandru Du u; B.P.T., Edi-
tura Minerva, Bucure ti, 1978

Livia CIUPERC~

Suntem vl stare din aceea i r cin  ge-
netic i form m tulpina încoronat tricolor ,

 a ine cont unde s luiesc grani ele
cele oficiale. Grani a str bun  este în inimile
noastre i ea cuprinde ceea ce tim f  a fi

surat vreodat  „Gr dina Maicii Domnu-
lui”, de-a pururi, Ocrotitoarea!

Datoria noastr  este s  nu uit m c  la
1935 de ani de la na terea Regelui DECEBAL,
DACIA noastr  cea str bun  era puternic  -
i sfânta dovad  o reprezint  str mo ii no tri

paterni care zâmbesc în chip cioplit din piatr
(nenum ra i Tarabostes) - pân  la Roma i-n
toat  Europa.

Evolu ia Poporului Român, care s-a z -
mislit în înv luiri milenare, a cunoscut visco-
liri - nu de pu ine ori sângeroase. Toate au
vizat zvâcniri de domina ie i de suprema ie,
asupra acestui p mânt binecuvântat de Bu-
nul Dumnezeu.

i-am fost stavil  în fa a atâtor n litori!
i-au fost multe momente de fine e diploma-

tic , prin care am BIRUIT: momentul 1600,
întru vrednica amintire a lui Mihai Viteazul;
momentul ianuarie 1859, când Moldova i

ara Româneasc  au format Regatul RO-
MÂNIA; momentul 1877, când România î i
va dobândi Independen a; momentul august
1913, când Regatul României dobânde te
Dobrogea de Sud (Cadrilaterul); momentul
„Pe aici nu se trece!” (iulie-august 1917) -
jertfa de sânge pe traiectul M ti, M -

ti, Oituz, sub comanda unor vajnici eroi,
Generalii: C-tin Christescu, C-tin Iancovescu,
Aristide Razu, Grigore Bunescu Alexandru
Averescu, Eremia Grigorescu etc.; momentul
27 martie 1917, când Sfatul rii de la Chi-
in u voteaz  Independen a fa  de Rusia

Bol evic i Unirea cu România; momentul
noiembrie 1918, când românii i ucrainenii
din fostul Ducat al Bucovinei voteaz  Unirea
cu Regatul României; Actul Unirii de la Alba
Iulia de la 1 Decembrie 1918 - Cartea sfânt  a
marelui popor român.

Dragi p rin i, bunici i str bunici, v  re-
vine sacra misiune de a le vorbi copiilor, ne-
po ilor i str nepo ilor dvs. despre Primul

zboi Mondial, despre jertfa de sânge a Ro-
mânilor, în marea lor majoritate rani. S
deschidem Cartea i s  citim. Cei mari s  ne

Sfânt[ datorie
reamintim i s  fim capabili s  spunem celor
mai mici decât noi; iar cei mici au datoria sa-
cr  s  întrebe, s  afle i s tie ADEV RATA
ISTORIE A ROMÂNILOR.

N-avem nicio scuz  a spune: am uitat, nu
tiu, la ce-mi trebuie?! Când trecem pe lâng

un monument s  facem semnul crucii. Crucea
ne-a înso it i ne înso te în toat  via a
noastr . S  fim adev ra i cre tini!

Dragi elevi, n-avem voie s  spunem nu
am înv at lec ia asta. Nu! ISTORIA NEAMU-
LUI este o LEC IE SACR . Ea este singura
lec ie ce TREBUIE s  se tie! E o datorie sfânt !

Dragilor, s  înv m Lec ia CENTENA-
RULUI! S  lu m exemplul înainta ilor no tri.

 aminti i oare? La 20 august 1470, dup
o b lie cu t tarii, tefan cel Mare a plantat
o p dure de stejari în Poiana Teioas (jude ul
Boto ani); iar în anul 1497, dup  b lia de
la Codrii Cosminului, din a sa porunc , s-a
plantat o alt  p dure de stejari. În anul 1938,
la 20 de ani dup  marea victorie de la M -

ti, se va în a durea sacr  de stejari
de la M ti (de-a lungul malului drept al
Siretului).

Dar noi, dragi Români, la 100 de ani de la
Marea Unire, unde plant m - i noi - o p dure
sacr ?

Pavel Filonov
-

Sf. E
caterina



11Constela\ii diamantineConstela\ii diamantineAnul VIII, nr. 10(86)/2017

Daniel MARIAN

Iubirea în sensul ei întreg, definit  prin
fluiditate, tr it  în toate felurile posibile;
unele dintre acestea conceptual universale,
altele unic caracteristice; de la pur elementare
la clar n ucitoare. Pornind perceptiv de la
diversitatea cu care suntem binecuvânta i
creativ, suntem în mod inductiv la rândul
nostru tenta i s  ne dedic m îns i crea iei
astfel cum ne îndeamn  sufletul i ne îndrum
mintea.

În spiritul acesta tân r i liber i frumos,
neînv luit înc  de prejudec i care in de
explicitarea existen ialit ii, Ada Beraru vine

 contrazic  spusele multora potrivit c rora
o urm toare genera ie poetic  nu va mai
exista; scriitori de marc , lingvi ti, critici,
esteticieni, academicieni chiar s-au exprimat
în acest sens - unic sens. „Tu nu tii c  te
iubesc” constituie una dintre mai rarele pl -
cute surprize ale ultimilor ani, cu atât mai mult

 este vorba despre volumul de debut sem-
nat Ada Beraru, i care apare sub semnul
mirific al traducerii în 10 (zece) limbi.

Nefiind o întâmplare/un fenomen deloc
conjunctural în peisagistica liric , aceea de
azi, ci fiind de-a dreptul necesar.

Poeta „love te” înc  de la început, într-o
prospe ime incontestabil i cu un rafinament

udabil: „ tiu c  va veni o prim var  în care
eu voi fi, din nou, cea mai frumoas / se va
ridica cea a de peste p dure/ toate por ile
Timpului se vor da de pere i/ se vor rotunji
ca un arc colorat toate col urile cuvintelor/
i lacrimile mele tiute i ne tiute/ se vor

preface în fotoni i lumea le va crede instala ii
de pom,/ lumân ri candele de aprins la capul
mor ilor/ îngeri de paiant / acadele i m -
run  pentru micii cer etori din fa a bisericii/
pe care de-atâtea ori i-am mângâiat pe cre tet/
i le-am pus degetul pe gur // iar drumurile
i m rile oh, drumurile! vor duce întotdeauna

la cineva/ lumea va deveni o fereastr / i
toate gesturile mele pân  atunci inutile/ se
vor transforma în crengu e de brad înainte
de Cr ciun, a a/ cum î i cump  s racii ora-
ului/ p rile vor prinde în cioc toate gre-

O u][ deschis[,
un prag trecut,

un drum î@nainte
elile noastre/ le vor purta pân  la cap tul

lumii/ i le vor purta pân  la cap tul lumii/ i
le vor da drumul/ i toate întâmpl rile visate
mi se vor scurge în mijlocul/ dezghe ului
printre degete/ ca nisipul plajelor/ pe care n-
am umblat niciodat / i tu în genunchi vei
buchisi pentru prima oar  pe paginile/
gândurilor mele uitate înn iarb / iar apoi le
va r scoli/ i ne va purta departe” (...).

 mai zic ceva despre un alt poem...;
nici gând. De fapt, nici despre acesta, parc

 fi zis ceva; nu cred c  trebuie.
 zic  cine ce vrea, oricum nu se va g si

critic  nici constructiv  nici de alt fel. Asta e
formula înc  crezut neajuns  dar iat-o ivit
i umblat .

Ada Beraru nici pe departe s  se încaiere
cu cuvintele, le învârte într-o magie proprie,

 a încerca dresajul. Natural, cred c  a a
trebuie spus!

Pavel Filonov - Victorie peste eternitate
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Spore te cantitativ i fericit-calitativ opera de prozator semnat
cu peni  de aur de peren-inspirat-alpinul (nu „vremelnic-soldat-
antieristul transf anic” de odinioar ) Gheorghe Andrei Neagu

(«Arme i lope i», 1993; «Tarantula», 1995; «Moartea obolanului»,
1996; «Purt torul de cruce», 2009; «Un securist de tranzi ie», vol. I,
„roman-document”, 2016; etc.), i prin „macronuvela” Tab ra
damna ilor (Foc ani, Editura Atec [ISBN 978-606-94076-7-7], 2016),
rod al unui profund-rafinat paradoxism bine temperat.

În arhitectura macronuvelei se remarc  întru unitate ac ional
un „clasic-de-modern” trinom (format dintr-un deja-existent binom
mai de dinainte de intrarea - nu departe de Capital  - în penitenciarul
cu „sere ale re-educ rii prin prestarea unor lucr ri agricole cât de cât
remunerate”, doi tineri de vârsta celor cu Examen de Maturitate /
Bacalaureat, „condamna i pentru un presupus viol”, la care - imediat
dup  „amnistie”, nu departe de por ile închisorii, chiar din sta ia de
autobuz, unde a teptau cele mai multe „capete rase”, „chilugii” slo-
bozi i, în majoritatea lor - li se al tur al treilea ins, „damnatul pentru
omor”, «un b rbat între dou  vârste» - p. 15 sq. -, «unul mai am rât»
decât ceilal i, „trinom” constituindu-se parc  sub „jur mântul”
de a nu se mai „ întoarce” / „ reîntoarce” în temni  decât „ dup
moarte” - v. p. 18), ori, de se vrea, „triad ” /„treime”, trei tineri,
„fo ti tovar i de penitenciar”, din România socialist , purt tori de
onomastic , într-adev r, „neobiblic-paradoxist ” - Serafim (Hîncu /
serafim, „înger de rang superior”), Laz r (Bosoi / personaj al c rui
prenume trimite Distinsul Receptor la „Evan-
gheliile” relatând „minunea” f cut  de Iisus
Hristos cu „un mort de trei zile”, Laz r din
Betania rii Sfinte, „reînviindu-l”) i Petre
(Stanciu / al c rui prenume de actant pare a
se lega de Petru, discipol / apostol al lui Iisus
Hristos, „Petru / Petre, cel încarcerat în Ieru-
salim din ordinul regelui Aggripa”, „Petre cel
eliberat din lan urile temni ei de un înger” etc.)
-, trei „damna i”, având „tâmplele înc  fier-
bin i” de pe foarte recea limit  tragic-exis-
ten ial  din închisoare, trei eroi re-educa i „de
comuni tii atei”, prin munc i pentru „sacr
munc ” (nu numai în coala pu riei socia-
liste”, ci i un apreciabil num r de ani de
„dup  ie irea din închisoare”, în coala lumii
libere a antierului”, gra ie grijii „tovar ilor
de munc ”, între care se eviden iaz  „func i-
onara transpirat ” i cei de la Oficiul de Pla-
sare a For elor de Munc , „delegatul Cri-
han ”, apoi, cei pe antierul de la „mina de

Ion PACHIA-TATOMIRESCU

rbune”, îndeosebi, „energic-tân ra tovar ”, buldozerista Petra),
dar i o fireasc unitate de timp, anterioar  însângerat-valahului act
istoric din (16-22 decembrie) 1989 („unitate de timp” care se l  a fi
dedus  din primele pagini ale „macronuvelei” Tab ra damna ilor,
corespunzând segmentului temporal, mai mult ca sigur, dintre cea-

ist-amnistiatorul Decret nr. 11 / 26 ianuarie 1988 i „ajunul”
Revolu iei Valahe Anticomuniste din Decembrie 1989, unitate tem-
poral  circumscriindu- i „vremurile trenului de persoane 5002 din
Gara de Nord a Bucure tiului” - v. p. 62 -, ori ale vestitului autoturism
profund-autohton, Dacia-1300 - v. p. 104 -, sau ale „m runt-profita-
bilului” comer  ilicit practicat de frizeri, barmani, preo i, garderobieri
.a., prin coruperea „oamenilor legii”, mai ales, a mili ienilor / poli-

tilor „epocii de aur”), ori o - „de nelipsit” i „din ceas dedus” -
unitate de loc, Patria „natal ”, nu „adoptiv ” (mai întâi, cu un mai
str lucit Bucure ti al verilor b nite i cu o tot atât de luminos-
prosper  „Cinema Patria” - v. p. 74 -, cu „ ig ri Carpa i” - v. p. 22 -
, un Bucure ti mai „iubit” al for elor muncitore ti „de plasat”, f
a fi neglijat cumva Bucure tiul „devorator”, având „Restaurantul
Mini ”, „Drumul Taberei”, „Calea Victoriei” etc. - v. pp. 29 / 69 / 82 sq.
/ 129 / 131 -, o Patrie în roiuri de antiere, mine, fabrici / uzine, com-
binate siderurgice, chimice etc., dar i o Patrie cu euro-asiatic-vestite
cooperative agricole de produc ie, între care i C.A.P.-ul „din satul
cu mul i nuci pentru restaurantele bucure tene, Bulboaca” - v. pp.
39 / 80 / 98 -, spre a nu mai aminti „urbea de frunce” - care secundeaz

Capitala -„Timi oara talciocului f cut pre-
tutindeni” - v. p. 91) etc.

În rezumat - privitor la unitatea ac io-
nal -, trinomul „pu ria ilor amnistia i”,
Serafim-Laz r-Petre („triada” / „treimea”),
din panoul central al macronuvelei Tab ra
damna ilor, de Gheorghe Andrei Neagu, se
îndreapt  cu promptitudine c tre Oficiul Bu-
cure tean de Plasare a For elor de Munc ,
unde se face repartizarea (prin „delegatul Cri-
han ”) i, apoi, angajarea cu seriozitate în
câmpul muncii, pe „ antierul minei de su-
prafa  dintr-un or el de munte”; cei trei
sunt ajuta i s  se integreze colectivului mun-
citoresc, îndeosebi, de eful Birourilor Ad-
ministra iei Miniere, tovar ul Spiric , de to-
var a „ca o zei ”, Petra Gott, «excavatorist
i membr  a biroului de partid» (p. 43)  a.;

dup  o vreme, „trinomul se voltaicizeaz
alarmant”, datorit  „zei ei excavatoriste”,

Proz[ @în spiritul
paradoxismului cu eroi
„aproape-neobiblici“
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Petra ce - „cu / f  tact comunist-partinic” («î i exerseaz  convin-
gerile politice pe pielea mea; nu-i mai ajunge Serafim» [p. 53]) - se
vâr  între Serafim i Laz r (de fapt, Laz r «ba chiule te, ba a intrat în
ni te afaceri cu ni te sârbi, dar eu cred c -s mai mult igani, decât
sârbi; a fost plecat cu marf  de la ei, la Bucure ti; s-a întors cu bu-
zunarele doldora» [p. 54]); „detensionarea trinomului” se face prin
„plecarea lui Laz r” de pe antierul minier, în Bucure ti, la „irezistibila-
i Mariana” (pentru care fusese condamnat; aceasta devenise între
timp „coafez  de Capital ”); la îndemnul Marianei se angajeaz  în
postul „vacant” de frizer din satul Bulboaca, aflat „la o arunc tur
de b ” fa  de Bucure ti; în paralel cu activitatea-i „acoperitoare”
de frizer, Laz r desf oar  o „prosper ” bi ni  între Bucure ti i
Bulboaca, ori Timi oara, circumstan e în care cunoa te bine „fauna
de profil / palier”, inclusiv, pe prelatul afacerist, Ghervase, pe a c rui
fiic , focoasa student , Angela / Angelica, vrea s-o cucereasc  (evi-
dent, dup  r cirea rela iei dintre el i „tr toarea-i” Mariana), ofe-
rindu-i „mese str lucitoare” la Athénée Palace, bijuterii, bl nuri etc.;
„constatând indiferen a insuportabil  a Angel(ic) i”, „me te ugarul”
Laz r ia hot rârea de a- i recupera o parte „din daruri”: se duce la
vila-Ghervase, taie cu diamantul geamul mare al ferestrei de la camera
Angelic i («ce nu era acas »), „desface foraibarul f  greutate” i
intr , «goli ifonierul de bl nuri, scoase bijuteriile i tot ce i se p ru
de valoare, le îndes  în sacul uria  cu care venise» (p.134), ducând
apoi „toat  înc rc tura” acas , la Mariana; Mariana sun  la Mili ia
de Sector, organele ordinii publice î i fac datoria prompt, „f pta ul
este re inut” la sediu pân  când Angel(ic)a «recunoscu la intero-
gatoriu c  [obiectele din sac] erau d ruite de el, c  se certaser i le
luase înapoi» (p. 135), lui Laz r dându-i-se drumul apoi; cum «o
nou  condamnare n-ar mai fi putut suporta», « antierul era singurul
loc de refugiu la care se putea gândi» (ibid.); Laz r se reîntoarce pe
antierul minier din or elul de munte, trinomul / treimea se reface;

dup  o vreme de „reintegrare în colectivul muncitoresc al minei”,
Laz r î i aminte te c  promisese cuiva «c -i face rost de dinamit
pentru pe te» (p. 143); i într-o noapte, p trunde în depozitul de
muni ie al minei, cu gândul de a fura „necesarele” calupuri de trotil,
dar nu reu te, c ci paznicul, vigilent, îi luase urma la lumina lan-

ternei, dând i alarma din ignal; Laz r fuge de la locul faptei, „acoperit
de întuneric”, paznicul z rindu-i, totu i, silueta, dar neîncumetându-
se a-l urm ri; mili ianul sose te „la fa a locului” i încep anchetele;
de teama unei noi condamn ri / încarcer ri, Laz r recurge la sinucidere:
«Spre diminea  se ridic  în capul oaselor. Ceilal i erau pleca i în
antier. Dormitorul p rea lugubru, sub ploaia toren ial  ce izbucnise

[...]. Lu  un cablu de alimentare de la o tripl i-l atârn  de cârligul
gros al lustrei din tavanul betonat. Se urc  pe un scaun [...]. La cel -
lalt [cap t] f cu un la  [...]. Capul îi r mase [...] în la ul care s-a strâns
brusc [...]. Trupul îi fu cuprins de câteva spasme, apoi se lini ti com-
plet. Sfâr ise.» (p. 153 sq.).

Interesant  este în aceast  macronuvel  „construc ia” modern
a unui personaj - nu neap rat „colectiv”, ci, mai exact, personaj „tri-
ontic”, un „trinom-personaj” pentru rolul de „protagonist”, adar,
ca pentru „panoul ac ional-central”, permanent apelându-se la o
clasic  tu  (cu „portretistic ” dezvoltat  prin antiteza dintre un
prim-ens i secundul ins ca „binom paradoxizat” - Serafim i Laz r,
ambii «acuza i de viol» [p. 7], „binom damnat” pentru „atentat la
sacralitatea-insemin rii-femeii-de-c tre-b rbat”, „violare a fi-
rescului divinei na teri”, „binom-catod” voltaicizându-se / indivi-
dualizându-se mereu printr-un „ter -ens-anod”, ca personaj - oglin-

 -, evident, în raportare permanent  la un ter -ens, cel „condamnat”
pentru atentat la „sacrul punct-terminus al fiin rii”, la „firescul
mor ii”, Petre, „întemni atul pentru omor cu premeditare, c ci, p sit
de iubita-i so ie, i ucide ibovnicul cu care a plecat din cas ”, i-l
trimite brusc «în loc cu verdea » [p. 16]):

Serafim (Hîncu: «numai Serafim avea calificare; fusese tractorist»
[p. 46], dar se angajeaz  pe antierul „minei de suprafa ” de lâng
or elul de munte, «la sectorul mecanic», desigur, ca «buldozerist»
[p. 17], având „ coala f cut ” «în armat , [pe când] aveau nevoie s
construiasc  strategice drumuri cerute de ru i; ei erau st pânii
României dup ’44 i le trebuiau drumuri ca care desp gubirile
de r zboi; nu le ajungeau numai c ile ferate» [p. 21 / s. n.], «fel
deschis de a fi [...] cu albea a pistruiat  a fe ei [...], mi carea agil »
[p.10]; «firea lui vesel , optimist » [p. 14]; «pe cât era de vesel , tot
pe atât era de miloas » [p. 16]; pare a fi „cu grija p str rii perene a
unit ii triadei / treimii damnate: «Serafim privi cu triste e. „O s

ne desp im cam repede. Mi-e destul s -l în-
curajez pe unul, c doi o iau razna”, gândi el
cu durere.» [p. 31]; etc),

Laz r (Bosoi: «absolvent al liceului de
chimie» [p. 125] fiind, solicit  - pe antierul
minei de suprafa  de lâng  or elul de munte
- s  fie angajat tot «la sectorul mecanic», dar
«la artificieri», ca «s  lucreze cu explozibili»,
deoarece «îi pl cuser  exploziile de mic; î i
amintea cu pl cere de zilele ploioase, când,
în b ltoacele drumului punea gr un e de car-
bid, acoperite cu o cutie goal  de conserv ;
când le d dea foc, se aprindeau, înso ite de o
bufnitur  stra nic » [p. 46]; e «înalt, bine f -
cut [...]; statura lui impunea [...]: frunte înalt ,
sprâncene stufoase, tenul m sliniu [...], ges-
turi domoale, a ezate» [p. 9 sq.]; pe peronul

rii de Nord din Bucure ti, «din noianul de
tori gr bi i, se deslu te silueta unui

tân r înalt, cu ten m sliniu i ochi alba tri, al
rui mers tr deaz  omul crescut la ar , în

mjlocul naturii» [p. 62]; «împietrit [...], îi stân-
jenea pe ceilal i, le st tea în cale [...], impusese
o team  paralizant » [p. 13]; «cu înc â-Pavel Filonov - rb toarea regilor
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narea lui [...], înalt i sp tos, încremenit în irul de inu ilor» [p. 14];
etc.)

i Petre (Stanciu: «necalificat» [p. 30], «un b rbat între dou
vârste» [p. 15], „bun s dea «la lopat » [p. 17], este angajat pe an-
tierul minei de suprafa  de lâng  or elul de munte «la desc rc ri»
[p. 45]; e «unul mai am rât decât noi» [p. 16] - dup  „constatarea lui
Serafim; e «fiu de ran», «fl mând i însetat [...], strângea cu grij
firimiturile de pâine în podul palmei, a ezându-le cu fereal  în farfuria
cu mâncarea aburind » [p. 34 sq.] - dup  cum „remarc  Laz r”, c ci
„oficiaz  cu grij  ritualul mesei”; „î i arat  temerea de ora ” [v. p. 20],
dar i de galeria minei: «crescut pe ogorul C. A. P.-ului, sub cerul
liber, Petre s-ar fi sim it sugrumat într-o galerie; t cuse pentru c  n-
avea alt  solu ie; în sat nu mai avea a se întoarce; cum l-ar mai fi
primit dup  numeroasele condamn ri mai lungi sau mai scurte, în
func ie de faptele comise; în cea mai mare parte, furturi din locuin e,
din magazine, din buzunare, pentru care se sim ea chiar vinovat;
lumea se temea de el i nimeni nu era dornic s -i dea ceva de lucru;
mai ales dup  ultima groz vie pe care a comis-o; dar i lui îi era
foame, i el trebuia s  se îmbrace.» [p. 39]; etc).

În „economia epic ” a macronuvelei, deosebit  este i seria „eclat-
personajelor”: Angelica (fiica preotului Ghervase, o frumoas  stu-
dent  la o facultate bucure tean , c  „ i banii lui Ghervase merg”, o
mândr  student  «ca o zân », caracterizat  „biblic-superlativ” de
preot, descriindu-i-o lui Laz r drept „leit-poleit  tat -s u”: «seam
mie, ce mai la deal la vale!», f cut  «gândind la Sfânta Scriptur » [p.
127], «blond , cu p rul scurt i trupul strâns în blue-jeans, exube-
rant » [p. 128]),

ori Crihan („triada / treimea damna ilor” e luat  în primire - la
For ele de Munc  - de „nea Crihan ”, un «delegat ro covan, bine
hr nit» [p. 29], de vreme ce î i d  întâlnire la restaurantul Ciocârlia
- „unde ia masa de obicei” - cu viitorii angaja i pe antierul „minei de
suprafa ” spre a le înmâna „tov te” toate „foile de drum” i
spre „a discuta” «ce e de discutat i gata!» [p. 31]),

Ghervase (preot bi ni ar, «mare pescar» [p. 128] i carto-
for de Bucure ti, cu o parohie «plin  de enoria i evlavio i,
prosper », asigur ndu-i «prelatului toate cele trebuincioase,

 nicio trud  deosebit »; «nu- i l sase barb  din motive
erotice; nu-i pl cea s  i se caute buzele printre ghemotoace
de p r; barbi onul, de fapt o b rbi epoas , dimpotriv ,
stârnea extazul, p rintele culegând fructele p catului, când

deau în pârg i se ofereau de bun voie la sfin ire»[p. 123
sq.]; «evantaiul c ilor r sfirate între degetele durdu-lii îl
mul umeau suficient ca s  glumeasc , în loc s  urm reasc
atent gesturile celorlal i juc tori» [p. 117]),

sau „imprevizibila” Mariana («femeie tân , bine f -
cut » [p. 62], cu «ochii viu-rimela i, cu pleoapele alb strite
de fardul a ezat în cantit i impresionante, [care] se închiser
vis tori» [p. 64 sq.]; «pulpele Marianei, bronzate puternic
[...], se dezgoleau mult deasupra genunchiului, la fiecare
treapt » [p. 66]; Laz r: «B , eu m  duc la Bucure ti ! zise La-

r. [...] Fata aia pe care chipurile am violat-o, mi-a tot scris,
cic  s-o iert, c  îi pare r u, c  n-a avut ce face, c  a luat-o
gura pe dinainte.» [p. 26]),

cum, de altfel, i Petra («Sunt Petra Gott, excavatorist
i membr  a biroului de partid; am sarcina s  primesc pe cei

nou-veni i» [p. 43]; „tovar a Petra” de la antierul minei
dintre or el i poalele mun-telui” [v. p. 34]; «o femeie micu ,
tân , cu un inel de chei str luci-toare în mâna stâng », cu
chip «cuprins de un zâmbet radiind numai de bun tate [...],
cu obrajii-n fl ri» [p. 41];),

dar i Spiric („ ef de birou-de-personal” în administra ia

antierului de la «mina de suprafa » [p. 39], «un func ionar bondoc,
du it i ro covan, [ce] î i acoperise calvi ia cu o batist  înnodat

în col uri; praful de c rbune, praful din incinta unit ii, praful din
birou i de pe birou se depusese sporadic, dup  forma degetelor cu
care- i pip ise easta, peste batista colorat ; o scrumier  plin i
igara fumegând din col ul gurii dovedeau un fum tor înr it» [p. 35

sq.]; „îi m soar ” «din cre tet pân -n t lpi, cu ochi bulbuca i» [p.
36]; «avea mai bine de doi ani de când fusese mutat din activul ju-
de enei, ca ef de birou personal; îi cuno tea pe muncitori înc  de pe
vremea când organizase ac iuni cu factorii de r spundere din min »
[p. 37]).

Macronuvela Tab ra damna ilor, de Gheorghe Andrei Neagu,
conceput  în dou  planuri naratologic-paralele (al penitenciarului
de la periferia Capitalei de câmpie cu sere ale educ rii prin lucr ri
agricole i al antierului „minei de suprafa ” din or elul de
munte) i un plan secant, al ac iunilor bucure teano-bulboceano-
timi orene ale lui Laz r, în afara trinomului de „panou central”,
are o m iastr  scriere alert , ca de pârâu de munte, evident, în co-
gaionic  fluidizare, ori în foarte exact tiin  ordonator-n sc toare
i de absolut-necesare cristal jaloane în croiul de linii de for  ale

„epico-magneticului câmp” întru acea unitate ac ional-autentic ,
„Triada / Treimea Damna ilor” - Serafim, Laz r, Petre -, care se con-
steleaz  „profund-paradoxist”, valorificând „pe deplin-premeditat”
sacrul prin profanul „limitei tragic-existen iale”, încât Distinsul
Receptor s i p streze indubitabil vectorii întru catharsis i cu
bucuria de a întâlni chiar „deslu irea auctorial ” din ultimele rânduri
ale acestui op:

«Auzi,m , Petre, cine oare i-o fi pus numele sta lui Laz r? întreb
Serafim. tii c  pe la biseric  se spune de unul Laz r ce a fost înviat
de Iisus dup  moarte. Nu cred c  pe al nostru îl mai învie cineva.
Cred c  nici la învierea mor ilor nu va avea rând, dac  s-a sinucis.
[...] Cum naiba ne-am adunat noi, un Laz r, un Petre i un Serafim?
Parc  nu-i lucru curat aici. Unul s-a dus...» (p. 165).

Pavel Filonov - Chipuri
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II. Argumente pro i contra privind existen a lui Dumnezeu
Socotind c  numai ra iunea poate dep i subiectivitatea simplei

experien e, atât filosofii (de la Platon încoace), cât i tei tii au elaborat
în decursul timpului patru categorii de argumente ra ionale în fa-
voarea existen ei lui Dumnezeu, fiecare cu variantele din interiorul

u: argumentul teleologic, moral, ontologic i cosmologic. La aceste
patru argumente consacrate din filosofia religiei, consider c  trebuie

-l ad ug m pe cel metalogic, termenul „metalogic” vizând în acest
caz ceea ce exist  dincolo de puterea de în elegere a min ii omene ti.

1) Argumentul teleologic (teleos = scop, plan) porne te de la
formidabila ordine i precizie matematic  din microunivers i macro-
univers: mi carea electronilor în jurul nucleului i a planetelor în
jurul centrului (de pild , P mântul este situat taman la distan a optim
fa  de Soare în ceea ce prive te asigurarea condi iilor necesare de
lumin , c ldur i ap  pentru via , se rote te în jurul lui cu circa
107.000 km/or , singura vitez  potrivit  pentru contrabalansarea

atrac iei solare i men inerea planetei pe orbit i în fiecare 24 de ore
execut  o rota ie complet  în jurul axei sale înclinat  cu 23,5 grade,
ceea ce determin  regularitatea apari iei zilei i nop ii), extraordinara
complexitate a celulei vii (con ine pân  la 200.000 de miliarde de
molecule), uluitoarea organizare a stelelor, gazelor i altor materiale
cosmice în universuri insulare numite galaxii (Calea Lactee, bun oar ,
num  peste 100 de miliarde de stele) i a galaxiilor în roiuri de galaxii
(unii astronomi presupun c  în Univers ar exista circa 100 de miliarde
de galaxii, distan ele dintre galaxiile unui roi fiind, în medie, de ordinul
unui milion de ani lumin ), toate aceste stupefiante mase cosmice
pentru mintea uman , rotindu-se neîncetat în jurul unui nucleu central
i totul (v zutele i nev zutele) supunându-se legii divine de-a se

deplasa în spa iul necuprins, întru realizarea planului stabilit înc  de la
Facere de c tre Arhitectul infinit inteligent al acestei lumi.

Forma cea mai popular  a argumentului teleologic îi revine lui
William Paley (1743-1805), arhidiacon de Carlisle i filosof al religiei.
În esen , acesta se prezint  astfel: Dac  cineva g se te pe câmpul
gol un ceasornic i întrucât ceasornicul este proiectat, va trage con-
cluzia just  c  n-a ap rut din întâmplare, ci c  a fost conceput i exe-
cutat de un ceasornicar. În mod analog, dac  privim la proiectul mult
mai complex al lumii în care tr im, ni se impune eviden a c  în spatele
ei se afl  un mare Proiectant.

Dar cum dovezile teiste în favoarea argumentelor au fost consi-
derate ba neconving toare din punct de vedere psihologic („Con-
vingerea psihologic  precede demonstra ia ra ional ” sau, a a cum
afirm  Martin Marty, „apologe ii tiu prea bine c  dovada convinge
numai dac  oamenii sunt deja convin i s  cread ”), ba nevalide din
punct de vedere logic (întrucât concluzia nu poate fi mai larg  decât
premisele, filosoful germano-american Walter Kaufmann se întreba
dac  putem s  dovedim existen a lui Dumnezeu printr-un ra ionament
valid în care Dumnezeu s  nu apar  în nici una dintre premise, fiind
tiut faptul c  dac  nu apare în nicio premis , El nu va ap rea nici în

concluzie i c  dac  apare, atunci ra ionamentul nu mai este valid),
ba defectuoase din punct de vedere epistemologic (I. Kant sus inea

 „folosind numai concepte, este imposibil s  înaint m pân  la
descoperirea unor noi obiecte i fiin e supranaturale” i c  fiindu-ne
accesibil doar phenomenon-ul sau lucrul pentru mine, nicidecum
noumenon-ul sau lucrul în sine, toate încerc rile de-a dovedi existen a
lui Dumnezeu „vor fi incapabile s  edifice un pod ra ional peste
pr pastia care separ  felul în care lucrurile ne apar i acela în care
sunt ele în realitate”), ba inadecvate din punct de vedere ontologicPavel Filonov - Formula cosmosului
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(a spune c  ceva este inevitabil, nu este totuna cu a afirma c  el este
ontologic adev rat, c ci „chiar dac  nu se poate demonstra c  este
fals, el poate totu i s  fie fals”), ba deplasate din punct de vedere
axiologic (Kant credea c  moralmente este necesar s -L postuleze
pe Dumnezeu, altminteri „înse i principiile mele morale ar fi aruncate
peste bord i nu a  putea s  m  lep d de ele f  s  devin insuportabil
în propriii mei ochi”), fire te c  în atari condi ii, dovada lui Paley în
favoarea argumentului teleologic a fost luat  la sc rm nat.

În primul rând de David Hume i Immanuel Kant. Spun „în primul
rând”, atât pe faptul c  au existat i al i critici (John Stuart Mill cu
contraargumentul s u construit pe metoda inductiv  a „c derii de
acord”, Bertrand Russell cu inconsecventa sa prob  evolu ionist ,
care nu neag  argumentul teleologic, ci impune modificarea lui,
Aldous Haxley, care credea c  selec ia natural  a fost capabil  s
înving  enormele dificult i generate de teoria apari iei Universului
din întâmplare etc), cât i pentru strânsa leg tur  dintre scepticismul
humean i criticismul kantian.

Astfel, pornind de la axioma c  efectele asem toare au cauze
asem toare, David Hume arat  c  argumentul teleologic este edi-
ficat prin analogie i c  teoria proiect rii con ine dificult i i absur-
dit i, motiv pentru care, prin personajul Philo din Dialoguri asupra
religiei naturale, el propune „sase suspende cu totul cercetarea
prin ra ionament a problemei existen ei lui Dumnezeu”.

De i nu a prezentat niciodat  vreo prob  împotriva lui Dumnezeu
i nu a desconsiderat cu totul argumentul teleologic, I. Kant inuse
 demonstreze c  acesta este neconcludent, a a c  din premisele

„Argumentul teleologic se bazeaz  pe experien a proiect rii i a ordinii
în lume” i „Experien a nu ne confer  niciodat  ideea unei Fiin e
absolut perfecte i necesare”, el deduce c  „O Fiin  necesar  nu
poate fi dovedit  prin proiectarea observat  în Univers”. Totu i,
adaug  el, asta nu înseamn  nicidecum c  respectivul argument nu
are for . Da, c ci din faptul c  în lume exist  indicii clare ale unui
„aranjament deliberat” i c  acest aranjament este str in lucrurilor

înse i, care „posed  aceast  ordine în mod contingent i nu spon-
tan”, rezult  c  „exist  o cauz  (sau cauze) sublim i în eleapt , care
a ordonat lumea”. Cu precizarea c  existen a Universului unificat
pledeaz  cu hot râre în favoarea unei singure cauze...

Prin urmare, cum trebuie s  existe o cauz  sau o ra iune a ordinii
existente în lume, avem dovad  dependen ei argumentului teleo-
logic de cel cosmologic, în sensul c  primul împrumut  principiul
cauzalit ii de la al doilea.

2) Argumentul moral
Trebuie spus c  aceast  abordare în favoarea existen ei lui

Dumnezeu a fost conceput  de Kant, p rintele ei, dar ca un postulat
practic, nu ca un argument ra ional. Prin aceast  „deplasare de la
ceea ce este ra ionalmente necesar la ceea ce este moralmente
cerut” (Geisler), Kant spera c , punându-L pe Dumnezeu în leg tur
cu valorile morale concrete ale omului, iar nu cu ra iunea lui abstract ,
va dovedi c  datoria moral  impune ca oamenii s  caute binele suprem
(summum bonum), conceput ca unirea dintre virtute i fericire. Dar
cum acest lucru este cu neputin  în aceast  via , chiar i pentru
acel om care- i face datoria, Kant decreteaz  c  „Dumnezeu i via a
viitoare sunt dou  postulate, care, potrivit principiilor ra iunii pure,
sunt inseparabile de obliga iile pe care aceea i ra iune ni le impune”.

Sigur, nu to i gânditorii moderni sunt de acord cu Kant, c , adic ,
postularea lui Dumnezeu se constituie în garan ia împlinirii datoriei
morale a omului. William James, de pild , vroia, în numele omului
modern, s tie care este „valoarea practic  a religiei în via a lui i în
lume”. Mult mai radical  este pozi ia lui Søren Kirkegaard vizavi de
toate argumentele, danezul spunând c  este o nebunie îns i încer-
carea de a dovedi existen a lui Dumnezeu!

N.B.: Întrucât Kant nu sus ine c  experien a moral  îi cere omului
 postuleze c  realmente exist  Dumnezeu, nici argumentul nu ne-

cesit  aceast  concluzie.
Dar ceea ce n-a f cut Kant (s  transforme argumentul moral în

prob  ra ional ), au f cut al i cuget tori de dup  el. Bun oar , gân-
ditorul teologal Hastings Rashdall, pornind de la obiectivitatea unei
legi morale, sus ine c  „postularea lui Dumnezeu este necesar  din
punct de vedere ra ional” i c  trebuie s  existe o Minte moral
absolut perfect . Argumenta ia lui este urm toarea: Dac  legea moral
este obiectiv i independent  de min ile individuale, atunci trebuie

i aib  sediul într-o Minte absolut perfect i care exist  indepen-
dent de min ile umane finite! În plus, este necesar  din punct de
vedere ra ional o atare Minte infinit perfect  pentru a ne putea explica
existen a obiectiv  a legii morale.

La rândul s u, gânditorul sco ian William R. Sorley procedeaz
la l rgirea argumentului moral: Dac  exist  o lege moral  superioar ,
anterioar i independent  de min ile finite ale oamenilor, atunci
trebuie s  existe i o Minte suprem  din care deriv  acest ideal moral
obiectiv! Tot Sorley ne înf eaz  în ce const  deosebirea dintre
legile naturale i legea moral : primele au numai o necesitate formal
(pot fi cunoscute i aplicate ca p i ale universului observa ional),
pe când legea moral , cu calitatea ei prescriptiv  pentru activitatea
uman , nu poate fi considerat  o parte din universul observa ional-
tiin ific. De ce? Fiindc  ea este cu ceva mai mult decât ni se pare c

este natura i decât fac oamenii, fie c  ei fac sau nu (ea este ceea ce
oamenii trebuie sa fac !) i fiindc  ea vine de dincolo de universul
observabil. Motive pentru care legea moral  nu poate fi considerat
o parte formal  a universului (trebuin a moral  are voca ie transcen-
dental ), c ci ea pretinde explica ii dincolo de lumea natural .

Argumentul moral al scriitorului irlandez C.S. Lewis merge pe
linia conceptual  a lui Rashdall i Sorley, la care adaug  câteva ele-
mente noi: trebuie s  existe o lege moral , pentru c  altfel dezacordurile
n-ar avea sens, toate criticile ar fi inutile, respectarea promisiunilorPavel Filonov - Pescari
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n-ar mai fi necesar i nu ne-am mai cere scuze în cazul înc lc rii legii
morale; aceast  lege nu poate s  fie un instinct de turm  (oamenii î i
controleaz  impulsurile i instinctele) i nu poate s  fie o simpl
conven ie sau fantezie, deoarece exist  o putere absolut perfect  în
afara omenirii, care este mai asem toare cu inteligen a decât orice
altceva cunoa tem noi. Cât prive te bergsonianul Elan Vital, C. S.
Lewis este de p rere c  dac  acesta poate s  n zuiasc i s  aib  un
scop, atunci el este o Minte, ceea ce reprezint  îns i esen a argumen-
tului moral.

Dar iat i trei exemple în care legea moral  este utilizat  pentru a
dovedi inexisten a lui Dumnezeu:

a) Faimoasa prob  a lui Pierre Bayle (1647-1706), în care
francezul î i fixeaz  prima premis  „R ul exist ”, iar a doua „Un
Dumnezeu atotputernic ar putea distruge r ul”, respectiv „Un Dum-
nezeu binevoitor ar vrea s distrug  r ul”. Întrucât r ul nu este dis-
trus, din cele dou  perechi de premise, Bayle extrage urm toarele
concluzii:

a1) Dumnezeu este atotputernic i, deci, r uvoitor într-un fel
oarecare;

a2) Dumnezeu este binevoitor i, deci, neputincios într-un fel
oarecare;

a3) Dumnezeu este atât r uvoitor, cât i neputincios;
a4) Nu exist  niciun Dumnezeu.
Cu toate c  unii insist  s  sus in  c  logica nedrept ii se consti-

tuie prin ea îns i într-o prob  a neexisten ei lui Dumnezeu, concluziile
lui Bayle (voi reveni asupra acestei probe în capitolul urm tor -
„Problema r ului”) nu rezist . Drept urmare, nici n-au fost v zute de
majoritatea nontei tilor ca o concludent  dovad  negativ . Din
urm toarele motive: este posibil ca Dumnezeu s  întreprind  ceva
pentru a distruge r ul; este cu putin  s  existe un bine mult mai
mare prin nelichidarea r ului; poate c  ceea ce-i acuma r u, face
parte dintr-un vast ansamblu al binelui; este posibil ca distrugerea

ului s  I se par  Atotputernicului un act contradictoriu, motiv

pentru care nu d  curs dorin ei umane (nicio fiin  atotputernic  nu-
i îng duie s  fac  ceva contradictoriu!); putem s  presupunem c

Dumnezeu este atotperfect, dar nu este atotputernic, situa ie în care
deodat  se afirm  atributul perfec iunii i se explic  problema r ului
în lume, în sensul c  El l-ar distruge dac  ar putea.

b) Proba lui Bertrand Russell se prezint  astfel: Dac  exist  o
lege moral , atunci ea rezult  sau nu rezult  din porunca lui Dumnezeu.
(În concep ia tei tilor, legea moral , prin voia lui Dumnezeu, decurge
din natura lui. Cum voia este supus  naturii divine, iar natura este
baza legii morale, rezult  c  Dumnezeu este supus propriei Sale
naturi.) Dac  legea moral  rezult  din porunca lui Dumnezeu,
înseamn  c  ea este arbitrar i c  Dumnezeu nu este esen ialmente
bun; dac  nu rezult  din porunca lui Dumnezeu, atunci i El îi este
supus, prin urmare, nu El este ultim, ci legea moral . Vas zic , fie c
Dumnezeu nu este esen ialmente bun prin arbitrariul de care d
dovad  în raport cu binele i r ul, fie c , supus chiar El legii morale,
nu are calitatea de ultim i prin aceasta nu îndepline te condi iile de
existen  ale Transcendentului. Altfel spus, un Dumnezeu arbitrar i
mai pu in decât ultim, nu e vrednic de închinare din punct de vedere
religios. În concluzie, nu exist  niciun Dumnezeu care s  fie vrednic
de devo iune religioas .

Dar cu toat  abilitatea de logician pus  în slujba atitudinii sale
anticre tine (vezi volumul De ce nu sunt cre tin, BPT, Editura Mi-
nerva, Bucure ti, 1980), Bertrand Russell izbute te doar un argu-
ment-dilem , ce poate fi considerat cel mult iscusit, nicidecum o
prob  irefutabil  a inexisten ei lui Dumnezeu. Da, c ci existen a r ului
i nedrept ii în lume, ne spune N. Geisler, „nu este folosit  ca dovad

categoric  pentru negarea unui Dumnezeu absolut perfect, ci confer
doar probabilitate ideii c un asemenea Dumnezeu nu exist ”.

Pentru a se constitui în dovad  negativ , un argument nu-i ne-
cesar s  demonstreze c  nu exist  Dumnezeu de niciun fel, ci doar c
nu poate s  existe un Dumnezeu absolut perfect. De altminteri, cum
majoritatea argumentelor care pledeaz  în favoarea unui Dumnezeu
finit nu au preten ia c  sunt riguros demonstrative, iar prin aceasta

nici nu intr  în categoria dovezilor împo-
triva unui Dumnezeu absolut perfect, unii
antitei ti sunt de p rere c  Dumnezeul
identificat cu perfec iunea infinit  „poate
fi exclus pe criterii morale”.

c) Proba lui Albert Camus din roma-
nul Ciuma (Teismul este contrar umanita-
rismului), pe care Norman Geisler o prezint
prin dilema omului în fa a epidemiei pro-
vocat  de obolani în ora ul Oran: Omul
fie se aliaz  cu doctorul i lupt  împotriva
ciumei, fie se aliaz  cu preotul i nu lupt
împotriva ei. A nu lupta împotriva epidemiei
se cheam  un act antiumanitar. A lupta îm-
potriva ei se cheam  a te împotrivi Celui
care a trimis-o. Prin urmare, dac  umanitaris-
mul este corect, teismul este esen ialmente
gre it. Altfel spus, dac  umanitarismul este
corect, nu-i cu putin  s  existe un Dum-
nezeu atotiubitor, iar dac  totu i exist , cum
El este pricina r ului, trebuie s  lupt m îm-
potriva Lui! Aceast  prob , aidoma celei a
lui Bayle, reapare în capitolul urm tor...

i iat -ne ajun i în impasul semnalat la
argumentul teleologic: Indiferent de pon-
derea argumentului moral, acesta î i trage
seva din argumentarea cosmologic !Pavel Filonov - La mas
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În prefa a la volumul de versuri Pa i pe
ferestre (Editura Ex Ponto, Constan a, 2017),
semnat de Ramona Mihaela Opri , poeta
Emilia Dabu opina: „Versurile au un mesaj
celest i p mântesc deopotriv .” (p. 7).
Având în vedere aceast  opinie, lecturând
aceast  carte, am putut sesiza cele dou  co-
ordonate - teluricul i astralul - în mai multe
crea ii. Spre pild , în Tu e ti p cat, recunos-
când indirect existen a mai multor raiuri,
autoarea dore te nu numai penetrarea în ra-
iul cel de sus, ci i a avea puteri demiurgice:
„Strive te-m  de raiul cel de sus/ S  sparg o
poart  care-i ferecat / i toate sufletele care
l-au p truns,/ S  fac s  se mai nasc  înc-o
dat .” (p. 26). Na terea unei pove ti doar a
cuplului erotic presupune încrustarea ei în
componentele altui rai - cel p mântesc i care
chiar dac  nu e numit astfel, prin felul cum
este imaginat, se dovede te a fi unul al com-
bustiei sentimentelor: „ i de se na te o po-
veste doar a noastr / O scrijelesc pe-o frunz
de ar ar/ Care umbre te pas rea m iastr / În
zilele p trunse de mult jar.” (p. 27).

Având nostalgia unui râm al amintiri-
lor, Ramona Mihaela Opri  imagineaz  miste-
rul lui, chiar dac  este unul efemer: „Exist
un t râm mai nesupus,/ Acolo undeva, în

dep rtare…/ Pe un t râm de amintiri s-a dus/
(...) Acolo se p streaz  un mister,/ Printre
cire ii grei i cotropi i,/ Acolo am aflat c -i
efemer,/ Cai ii au r mas doar înflori i” (Din-
colo, p. 95-96). În alt loc - p. 61 - sesiz m re-
pro ul de sorginte arghezian  fa  de Cre-
atorul care parc i-a uitat creatura: „ i m-a
întoarce pe un drum tiut/ La Creatorul care
e de vin / C  m-a uitat pe un p mânt t cut/
Care doar geme, arde i suspin .”

De re inut care este caracteristica ma-
jorit ii crea iilor din volumul în discu ie: la
Ramona Mihaela Opri , iubirea este indiso-
lubil legat  de libertatea spiritului. Bun -
oar , poezia Hai cu mine aduce în prim plan
zei a lunii, ce aspir , al turi de partener, spre
alte meleaguri, unde numai cei îmbr ca i doar
în iubire pot ajunge: „Hai s  ne-ag m de
stele,/ i-am zis ieri i-alalt ieri./ Ce îmi pas

 de veacuri,/ Le-au atins doar ni te zei./ i
eu sunt zei a lunii,/ C  doar tu m-ai înzestrat/
Cu lumin  pal , cald / i cu dor neîmp cat,/
S-alerg m în bezna nop ii,/ (...) Îmbr ca i doar
în iubire/ (...) Dac  vrei s  vii cu mine,/ Nu
sta în culcu ul t u,/ C ci acolo nu-i de mine/
(...) Eu sunt liber  din fire” (p. 37).

Autoarea nu numai c  se viseaz  a alerga
nebune te pe un cal înaripat (ca în poezia
Alt  lun  mi-a  dori, p. 73), dar se închipuie
explozie de libertate: „ i ce s  fiu când tu nu

ti?/ Ce-nseamn  fluturi f  aripi?/ Doar
trupuri albe i grote ti/ Arse de soare prin
câmpii.// i ce s  fiu atunci când e ti?/ Explo-
zie de libertate,/ Din gânduri f uresc pove ti/

Iar fluturii sunt diamante” (p. 98).
La Ramona Mihaela Opri , libertatea si-

nelui înseamn  zbor, unul cu aripi de iubire.
Îns , nu totdeauna partenerul ia facilitat a a
ceva, mai curând s-a am git sau a fost am -
git : i-am tot cerut s -mi dai iubire/ i zile
încuiate-n dor./ M-ai ridicat pe trepte de-
am gire,/ L sându-m  de-acolo, într-un zbor”
(p. 102).

Vorbeam despre puterea demiurgic  a
celei care iube te. Inerenta confesiune a par-
tenerului, îi d  acesteia puterea de a-l purta
spre sfera libert ii necesare: „Cunosc eu
via a ce s luie te-n tine/ i chiar i gândul
cel mai deocheat/ De-mi spui suspinele ce te
apas ,/ Promit s  te ridic pân  la cer” (p. 67).
Atât de intense sunt tr irile al turi de par-
tener, încât aceast  fiin  cu puteri demiurgice
poate condensa timpul cunoa terii: „Mi-
ajunge-o zi s  te cunosc,/ i-o noapte doar

 te fac rege,/ Iar amintirile de-o zi/ Te vor
hr ni ca apa rece” (Urma, p. 93).

Poezia care condenseaz  mesajul între-
gului volum ce marcheaz  debutul artistic al
Ramonei Mihaela Opri  este Zbor din iubire.
Ilustrative sunt aceste strofe: „Iubesc caden-
a unor stropi,/ Care-mi zdrobesc o amor ire/

E timpul potrivit s  po i s  zbori/ De aripi s -
i atârne o iubire// Acuma e de mine i de

zbor,/ Când lumea e atins  de fantasm ,/ S
pot îmbr a prin stropi de dor/ O ap  trans-
format  în agheasm ” (p. 155). Cu alte cu-
vinte, libertatea ca iubire i iubirea ca liber-
tate sunt sfin itoare.

Libertatea, ca iubire

Pavel Filonov - Execu ie
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Marin IFRIM

Mutul guraliv, ministru al coalelor.
 vin  pompierii!

La un interogatoriu ocazionat, un analfabet cu abecedarul pe
umeri te întreab  ce ai citit în ultimii dou  mii de ani.
Te gânde ti la Biblie, ca s  scapi repede de febra de sub n rile
Mânc torului de furnici: puncte, virgule, cratime, sedile, litere.
Nu-i spui nimic despre cuvinte, c  devine nervos cu oasele
Nervilor. El ur te cuvântul, carnea în care acesta dospe te.
În mintea sa structurat  în stomac, doar litere digerând.
Punct i virgul . Nu te po i pune cu întunericul în care
El î i ascunde cuvintele, în gânduri ferecate cu lan uri.
Nu-i po i spune: aici sunt toate cuvintele tale, dincolo
De c i i se arat  sub nas cuvinte vopsite cu aer meteoric.
Mirosuri fecunde. El e cuvântul cifrat, cu permis de zgomote
În oapte, în ipete, în dezm  v tuit, în sinonime întoarse pe dos,
Împotriva firii, a gravita iei în c ma  de for  a relativit ii.
Alfa i omega. El nu cite te, el vede semne rele în orice trecere
De pietoni printre pagini interzise de ai s i de când lumea.
Are trei ochi în fiecare iluzie uman , întuneric cu linguri a.
E peste tot unde cuvântul se ascunde: în solfegii,
În cifre cu miez de litere, în picturi rupestre, în capul lui Picasso,
De exemplu. Are tiin a începutului de lume, a pândit Creatorul

i i-a luat tot m run ul din portmoneu. Uneori devine critic
Precum o central  nuclear , i se înc lze te stron iul

i în ir  literele invers, într-un congelator în care, de regul , î i ine
Placa dentar  sfincterian . E i el om, unul programat s  programe.
Pe vremea noastr , ministrul c ilor era în aceea i clas  cu noi,
Când la catedr , când în spatele clasei, dând ordonan e direct
Din lumea misterioas  a tablei pe care niciunul dintre noi,
Nici m car el, nu reu eam s  o albim complet.
Bietul nostru înv tor care ne-a transformat în table
Pentru scris via a! Am f cut ce n-am f cut i tot la maimu e

Am ajuns. M  uit la creatura asta, ferecat  între banane
i aspartam, mimând limba român , vorbind despre c ile

Prezentului, direct din bobul s u de piper cu preten ii
De hipotalamus. Îl v d cum caut  intrarea în carte, gata s  rup
Cotorul acesteia. S  vin  pompierii, s -i descarcereze mâna!

i limba cu care graseiaz  direct în urechile sale
Cu nicovale de ceramic .

Robo ii au nevoie de psihiatri. Taxe!

La col ul str zii un cer etor îmbr cat impecabil î i cere votul.
Vrea s  devin i mai am rât decât e acum, parlamentar cu acte
În regul . Între timp, în apropiere, în Pia a Central , gardienii
Alung  babele venite s  vând  câteva ou  pentru a- i cump ra
Re ete date de ultimii doctori r ma i în ar .
Viitorul parlamentar e p zit, ou le sale de dinozaur ro u
Sunt pline cu gardieni mici, care, dup  alegeri, vor fecunda ara
Cu generali. Dumnezeu a creat totul, omul a devenit soliptic,

i-a plagiat chipul nu i asem narea. Astfel: a inventat lumina,
A inventat frigul, c ldura. În contul s u liric, cu excep ia sa pe

mânt nu exist  alt  Inteligen  artificial .
Aur, cupru, zinc, enzime, trigliceride etc. etc.,
Toate în ideea c  Cel de Sus nu a f cut cârti ele s  fac  g uri
În soare i nici securi ti frigorifica i. Robo ii au nevoie de psihiatri,
sufletul de robot e plin cu turb  parlamentar , de in i care circul
Sub viteza legal  a melcului mai ales atunci când poporul merge
Avionul.  Am fost implorat s  devin cer etor. Am refuzat.
Ultimii cer etori autentici deja au p sit planeta
Sunt prea b trân pentru a fura din zilele altora. Nici m car în fa a
Bisericilor, cu mâna întins  ca un pistol cu ap . Închid ochii: v d
Mai întâi femeile i copiii. E destul loc pentru mâini cu liniile vie ii
Îndreptate spre cer. Doamne, ce negri sunt cer etorii albi.
Cei îmbr ca i la patru ace, în costume de miri ai poporului,
Cu bur i pe inventarul ri oarei, cu mil  pentru buricele lor înalte
Cât fruntea de sub dotare. Tribuni de oc, resturi de la masa
Hienelor academizate. Iluzia c  to i cer etorii sunt o certitudine,
E doar o aparen  calificat . Într-o bun  zi, planeta va avea câteva
Miliarde de politicieni i anexe ale acestora i doar vreo
Câ iva cer etori. Fiecare la locul s u, cu mâna întins , cu seceta în
palm i foamea în firimituri cosmice, dând de lucru celorlal i dup
Propria lor fericire. Ca fulgii de z pad , cad func ii inumane
Peste bestii necalificate. E tare greu i pentru Cel de Sus,
Nici El nu mai în elege de ce maimu a a înghi it m rul,
Într-un fel oral, i lumea s-a transformat în literatur  de doi bani,
Cu Biblia la c tâi, a a, de amorul r bd rii eterne.
Ceva a fost putred în rai, mai r u ca în Danemarca.
La col ul str zii, un cer etor î i cere drepturile de Cavaler
Al sp rg torilor de suflete.
Are o fa  neguvernabil , e chiar guvernul. Taxe!Pavel Filonov - efii
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Adem ZAPPLUZHA
       (Kosovo)

ZIDURILE
(Muranat)

Când plâng amintirile
Chem trecutul
Ca s -mi potolesc dorul
Cu durerea nestins
Fiindc  numai atunci
Simt existen a mea

RUL OPRIT
(Molla e ndaluar)

Noi trecem încontinuu
Precum amintirea ucis
Clocot de sânge oriunde
Pe trupul patriei

ipetele coboar
Din ramurile rupte

rul Ro u
Nu putreze te nicicând

În amintirea noastr
Acolo jos sub irul de mun i
Undeva în valea stejarilor
Mon trii pun c tu e
For ei tineretului

Foarte pu in timp
Au r mas prizonieri
Doar pentru a aminti
Phoenix-urile zilei de mâine
Pentru a mu ca brusc

rul Oprit

FANTOMELE
(Fantazmat)

Nu sp la mâinile cu lacrima crimei
Ochiul capricios
Nu în elege uitarea
Nu se ucide memoria cu nici-un glon
Pas rile sunt martori
În aceast  nebulozitate
Mâinile sl bite
Salut  coloana
Prin v i se num  mormintele
Pe aici au trecut fantomele
Noaptea viclean
Se freac  cu întunericul

VIITORUL
(Ardhmëria)

În coloana trec toare
evile ruginite vomit  venin

Ce lung  aceast  zi în Balcani
Când miturile se trezesc
În fa a desfiin rii
Nemernicii perfec iona i
Nu enum  cadavrele
Refugia ii desc i
Cu capul aplecat
Pl niesc întoarcerea
Mor ii i-am uitat
Dup  Mun ii din Shala

rile azurii
Mu  fierul înro it
Soarele scap  ochiul
La poalele Pashtrikului
Dup  un veac
Se trezesc chem rile sângelui
Copii se-mbr eaz  cu trecutul
Viiotrul
Ca aoreol
Str luce te pe cap

P.  Filonov -
F

lori ale florii universale
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Îndr gostit de via i de poezie, mereu
în postura de „tân r i nelini tit”, prof. dr.
George Baciu ne surprinde în fiecare an cu
„gânduri adunate-n carte”.

În viziunea imaginarului s u, poetul se
adreseaz  de fapt cu declara ii de dragoste
i gânduri metaforice iubitei, prin intermediul

poeziei, sub forma unor vorbe în intimitate
„cu mine”, cu sine, cu ea, cu femeia iubit ...

De peste 10 ani î i tot adun  gândurile
lirice în c i de excep ie, care au farmecul
lor. Autor a numeroase lucr ri de istorie,
sociologie, filozofie i chiar romane (amintesc
dou  romane: „Triste ea unei iubiri” i
„Apus în deriv ”), crea ii în proz , eseuri i
studii de specialitate intercalate cu volume
de versuri de o rar  frumuse e i profund
sensibilitate.

Prima carte, intitulat „Gânduri de la
Marginea Lumii” (2010), cuprinde poeme
în proz i „cioburi de minte”, cum le defi-
ne te autorul, crea ii originale care cheam
la în elepciune. Sunt memorabile aprecierile
domnului acad. Gh. P un care, în studiul in-
troductiv „(Des)involt i temerar poetul”,
afirma:…„c ci poet e Baciul domni an, cu
carte-n regul , pentru c  nu poate fi altfel
cel care fr mânt  cu atâta dragoste, price-
pere i aplomb caolinul cuvintelor, ameste-

Poetul George Baciu -
„Cu mine la o vorb[”

cându-l cu miere i sânge, cu cenu i praf
de stea” (p. 5).

Urmeaz  alte dou  c i de suflet: „În
vestiarul inimii” (2011) i „Cu gândul în
buzunar” (2012), ambele adunând gânduri
metaforice din „centrul lumii”, strecurate

or, treng re te, cu mare dragoste, în coti-
dian. A a cum m rturise te poetul sunt vor-
be „ivite la un suspin distan  de gândul
inimii” sau la o „t cere de vorb  cu vârsta”.
De fapt, „Cu gândul în buzunar” este o
construc ie liric  original , brodat  pe matu-
ritate artistic .

Într-o alt  carte cu titlul imperativ „Dom-
ne te-m , Doamne!” (2014), poetul medi-
teaz  cu tandre e existen ial  la sonorit i i
mai înalte, cu tr iri de mare înc rc tur  emo-
ional . Eu le-am numit poeme-rug ciuni de

invocare a divinit ii, pentru c  sugereaz
rug ciuni cre tine, de înnobilare i împlinire
spiritual . Din poezia care a dat i titlul vo-
lumului, re inem versurile cu cele mai semni-
ficative metafore: „Domne te-m , Doamne,
c-un suflet de fat ... / Domne te-m , Doam-
ne, c-un alt cer de stele... / Domne te-m ,
Doamne, c-un alt adev r”... Într-o bijuterie
cu „Poeme leg nate-n palm ” (2015) se
lanseaz  poetul spre „alt cer de stele”, cu
„gânduri picurate pe aripi de vis”... Este
„c rticic  de buzunar” în care descoperim
o poezie intimist , sensibil , cu mesaje pur-
tate de porumbei albi, în rotocoale de lumini
i umbre. Cum femeia r mâne în centrul cre-
iei sale, pe un piedestal înalt, poetul George

Baciu intr i în dialog umoristic cu „eterna
poveste a nestatorniciei feminine”, cum re-
marca marele epigramist Cincinat Pavelescu.
Într-o epigram  de o savoare încânt toare
din „Catrene cu parfum de femeie” (2017)
„zis-a Baciu”: „Femeia e suspin de An  /
Ridicat  m stire, / La vecernii de pri-
han , / La utrenii de iubire!” (Imn femeii, p.
112). În multe catrene cu parfum în ep tor
poetul î i îndreapt  pana spre femeia „înger
i demon”(„...Inima, spre ceruri, cheia, /

Trupul, calea spre p cate”), iar în alte ca-
trene, femeia este alintat  cu ging ia doinei
populare: „Femeia-i doina de irat  / Pe-un
fluier fermecat de os, / O Cosânzean  suspi-

nat  / În inima lui F t-Frumos”.
Poetul se poart  elegant cu femeia, tra-

tând-o cu respect atât în poezie, cât i în via-
, precum F t-Frumos din basme. În multe

crea ii ale „Baciului domni an”, femeia este
o fiin  divin  sau o muz  de suflet, o mam
iubit  sau chiar „un înger e femeia, / Orice
clip  o sfin te, / i- i ofer  noaptea cheia
/ C tre Paradis, fire te” (Ca un înger).

În ultimul s u volum, pe care poetul
George Baciu l-a intitulat „Cu mine la o
vorb ” (Editura Gens Latina, Alba Iulia,
2017), gândurile poetului sunt cuib rite, ca
ni te r ni deschise, în metafore cu imagini
descriptive de un farmec aparte. Titlul volu-
mului sugereaz  o tematic  de confesiuni
lirice, str tute adesea de nelini ti exis-
ten iale. El î i face o ampl  analiz  de suflet,
stând la o vorb  cu sine sau „cu ea al turi”,
cu femeia iubit , interlocutorii fiind fr mânta i
de gândurile tr ite în cotidian. Dar s  p trun-
dem în „arhitectura” ii „Cu mine la o
vorb ” nu înainte de a semnala studiul intro-
ductiv redactat cu competen  de editorul
ei, distinsul poet Virgil erbu Cisteianu, di-
rectorul general al Editurii „Gens Latina” din
Alba Iulia. Domnia sa chiar îl define te pe
George Baciu „Un poet al metaforelor”,
deoarece „gândirea poetului din acest vo-
lum este prin excelen  metaforic ” (p. 7).
Volumul „Cu mine la o vorb ” cuprinde
poeme scurte, de mare concentrare artistic ,
grupate în dou  capitole importante: primul
este dedicat so iei (55 de poeme, num rul
corespunde cu vârsta poetului! La 6 noiem-
brie, George Baciu împline te 55 de ani. La
mul i ani, Poete!), iar cel de-al doilea capitol
cuprinde 18 poeme gândite în manier  cla-
sic , de o fraged  frumuse e, grupate în ciclul
„Cântecele inimii” (p. 73-94). În versuri de
o cert  autenticitate, poetul „cânt i des-
cânt  femeia”, într-un hamac (leag n sau
pat leg nat) pe pervazul dimine ii, când ploa-
ia ud  prim vara pe sâni, pe o vreme zurlie,
care „s-o azvârle în dormitorul cerului / pen-
tru o zi de iubire” (Stau cu mine la o vorb ,
p. 15, poem reluat pe coperta a patra a c ii).
Întâlnim pe parcursul lecturii volumului multe
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poeme moderne, cu titluri care sugereaz
emo ii i impresii, la reîntâlnirea cu femeia
iubit : „Nu închide ochii”, „Ea nu mai are
nimic”, „Câte vorbe îmi spune trupul t u”,
„Am vrut s  te iubesc”, „Iube te-m  pe ban-
ca din parc”, „Te-am iubit în toate zilele”
etc. În ciclul „Cântecele inimii”, poetul
tr ie te bucuria spiritual  în poezii ca „Eu o
iubeam”, Ea era neînceput ”, „Iubito, vine
vara , „Ne înfioar  toamna”, „Mi-e dor de
tine”, „Iubito, vine iarna…”, „Iart -m ” i
altele. Dup  experien a de via  cu bune i
cu rele, cu r ni deschise i aventuri care îl
pun pe gânduri, eroul liric se retrage pentru
o perioad  în singur tate i mediteaz  cu
„inima atrofiat  / de plânsul privirii tale

site / în odaia cu miros de dragoste”
(Stau cu mine la o vorb , p. 15). Tema predi-
lect  a c ii este totu i iubirea, apreciat  de
George Baciu ca „esen a realit ii tainice”,
i pe care, printr-un limbaj metaforic, ne invit
-i descifr m misterele: „Nu închide ochii
a de repede / fiindc  ai s  spargi între

pleoape cerul / ce st  între noi, / la fiecare
apus de dragoste” (Nu închide ochii, p. 16).
Starea de spirit a poetului se afl  permanent
în armonie cu vremea, cu frumuse ea, c ldura
sau frigul anotimpurilor. Prim vara, poetul
reîntinere te, ca i natura, împrosp tându-
i for ele: „Prim vara urc  dealul spre

apus, / râul de sub salcie î i piapt
ghea a din perciuni, / din zâmbetul omu-
lui de z pad  au r mas doar t ciuni, /
de pe gardul dimine ii ultimul ger s-a
dus” (p. 51). Vara e anotimpul iubirii în
natur , când „prin parc îndr gosti ii se
pierd în s rut ri” (Iubito, vine vara... p.
78). Toamna devine mai ap toare, de
tip bacovian, îndemnând la medita ii filo-
zofice: „Ne înfioar  toamna cu zâmbetu-
i de zgur , / Intimitatea nop ii ne frânge
sub carâmb, / Din mâzga-nsenin rii ne
înjgheb m armur , / Lovindu-ne-n asedii
cu ploile de plumb” (Ne înfioar  toamna,
p. 79). De i „frigul se-nfige-n trupuri”,
iarna îndeamn  totu i la visare i cântec,
prin refugii în lumea pove tilor: „Voi fi o
Alb -ca-Z pada, / Voi fi un F t-Frumos
pribeag, / Te voi iubi ca-ntr-o poveste /
Prelins  pe al gurii prag” (Cântec de
iarn , p. 80). Asist m, în singur tatea nop-
ii, i la scene intime de iubire nostalgic ,

în „dormitorul cu emo ii de album”, pe
care îns  poetul o p streaz  în suflet cu

ceala iernii: „Am întins mâna s  te mân-
gâi / pe ochii aceia mari i trecu i de
prima tinere e. // Se crap  de noapte în
palma z rii. // Tu, în dormitorul cu emo ii
de album, / ascul i sonata viscolului /
plâns  pe oldurile albe / ale copacilor.

// Iarna cu ur uri pe la nas / ninge pe su-
râsul omului de z pad ” (Am întins mâna,
p. 48).

Dezam git de tr ri în dragoste, poetul
se resemneaz  p ind într-o lume f  spe-
ran e: „Ea nu mai are nimic. / Nici priviri
aruncate pe furi , / nici gânduri cu ochi de
crizantem , / nici diminea  de suflet, / nici
apus de inim ... // Nu mai are nici recenziile
oaptelor nerostite / în nop ile cu iubiri re-

stante” (Ea nu mai are nimic, p. 20).
Se întâmpl  ca „femeia f  suflet”, care

i-a pierdut iubirea adev rat i sensibilitatea
feminin , s  intre f  remu ri în ritualul
vie ii cotidiene: „Ea nu mai are nimic... /
Are doar via a întreag  / p strat  în saco a
cu care se duce / duminica / la magazinul
din col ul str zii / i cump  pe datorie câte
o iubire, / de trei ceasuri, / ca s  nu uite c
«dac  dragoste nu e, nimic nu e»” (Ea nu
mai are nimic, p. 20).

În general, versurile lui George Baciu
sunt bazate pe construc ii metaforice de pro-
fund  tr ire sufleteasc , în care se strecoar
i iubire adev rat , precum i triste dezam -

giri în dragoste. Ele p trund cu u urin  în
inimile i sufletele noastre sau, cum spunea
Arghezi, în „suflete de prieteni i de str ini”.

În acest sens sunt relevante spusele
acad. Gh. P un: „Solemn i sturlubatic, îl

prinde pe Eminescu de bra , zâmbindu-i
complice, apoi sare în l turi, îi face o ple-

ciune de menestrel arhaic lui Nichita (…)
i, cu inima la vedere, fuge i de acesta, se

pierde apoi printre mestecenii Sentimen-
taliei, ara de el zidit  (...) întins  pân  la
marginea lumii, (de) unde ne cheam  cu
clopo ei de lut i sinceritate” (George Baciu
„Gânduri de la Marginea Lumii”, (Des)involt
i temerar poetul, p. 5).

Nu tiu dac  chiar „îl prinde pe Emi-
nescu de bra ”, cum remarca acad. Gh. P un,
dar, cu ambi ia i talentul s u de necontestat,
„Baciul domni an” s-a apropiat deja cu pa i
repezi de marii poe i ai rii.

Reamintesc i încuraj rile mentorului s u,
scriitorul pite tean Marin Ioni , care afirma
cu competen a-i cunoscut  c „George Ba-
ciu este un poet matur, un artist care nu se
îmbat  cu damful de succese... De i a mu cat
din toate curentele literare”, el r mâne „un
poet unic, care trece prin sensibilitatea ulti-
mei genera ii, ba merge chiar cu câ iva pa i
mai înainte” (Poeme leg nate-n palm ,
vezi coperta a patra).

adar, putem spune cu certitudine c
George Baciu a demonstrat prin c ile sale
o maturitate creativ  în domeniul poeziei, este
un poet cu har, capabil de noi proiecte lirice,
pe care le a tept m cu dragoste.

Pavel  Filonov  - Formula prim verii
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Stelian GOMBO{

La 6 octombrie 1902, în satul Boteni, Muscel, jude ul Arge , s-a
scut Petre ea. Întâi oficial i diplomat la Ministerul Economiei

Na ionale, mediatorul celui dintâi tratat economic între România i
URSS, prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Petre
Pandrea, Petre ea a fost un filosof cre tin, membru activ al Mi rii
Legionare, de inut politic în regimul comunist, personalitate vestit
i renumit  pentru ascu imea i acurate ea spiritului i cuvântului
u („B trâne ea i alte texte”, „Tratat de economie politic ”, „Co-

mentarii la Platon”, „Reflec ii religioase asupra culturii”, „Filosofia
nuan elor”, „Introducere mistic  în filosofia modern ”). Cu alte
cuvinte, economist, publicist, eseist i filosof cre tin, Petre ea
este considerat ca fiind cea mai important  personalitate a mi rii
gândiriste. S-a n scut în via a cea ve nic i cereasc  la data 3 de-
cembrie 1991, într-o rezerv  a spitalului „Cristiana” din Bucure ti,

a încât în iarna acestui an se vor împlini 27 de ani de la mutarea sa
la ve nicele l ca uri.

Despre el vorbind pu in în paginile urm toare, vom observa i
constata c  „Scriind, i-a pierdut legenda”, spunea Constantin Noica
despre Petre ea, pe la începutul anilor 60. Asta înseamn  faptul

 Petre ea ar fi trebuit s  r mân  în legenda sa, aceea de expo-
nent al oralit ii, unul dintre cei mai mari ai secolului. Dar Petre ea
nu i-a dorit el oare, prea mult  vreme poate ca Socrate, cu care a
fost des asemuit, aceast  legend ? A scrie înseamn  a domoli gândul,
a-l confisca în forme pe care nu întotdeauna le va terge vântul cel
bun, dar câte altele r mân în afara literei i a cuvântului? Gândul
potolit i confiscat în forma prozaic  a scrisului poart  în chip v dit
semnul istoriei, îns  nu are totodat i încetineala acesteia. Oralitatea
este îns  vie, este comunicare ce duce la cuminecare (împ rt ire
din cuvânt) i comuniune i lucrare deopotriv , a adar întemeiaz .
Petre ea o personalitate complex  la care pân i flec reala, cum
o numeau unii, devenea spectacol de idei, sofisme, ca i la anticul
din porticele Atenei. Geniu oral, Socrate nu i-a îng duit s  scrie
pân  la moarte pentru c -l avea urma  pe Platon. Exponent, i el de
geniu al oralit ii, Petre ea a pierdut în cele din urm  pariul cu
legenda: la b trâne e a început s  scrie.

Temni a comunist , unde a avut revela ia religiosului, mai exact
a incarna iei lui Iisus Hristos sub suferin , l-a determinat s  nu lase
la o parte nimic din ceea ce este omenesc, nici chiar scrisul. Sub sem-
nul imediatului, la Petre ea se afla mereu raportul religie-istorie,
divin-uman. Pentru istorie a avut mai întotdeauna cuvinte grele, dar
o accepta. Istoria, spunea el, este plin  de oameni de stat, de condu-

tori de o ti, de savan i, de arti ti, de inventatori, de exploatatori
lacomi, de mi ri de mase, de sfin i i de infractori, la ordinul lui

Dumnezeu. De aceea, popoarele care vor numai s  fac  istorie sunt
supuse pieirii. Cultura filosofic , tiin a nu trebuie s  sl beasc  sen-
timentul religios. tiin a este seac  dac  nu este însufle it  de iubire,
de pasiunea purit ii i de setea de absolut. Citez, iar i din „Întâm-
pl ri obi nuite”: „Nu mi se pare just  afirma ia c  excesele teologice
usuc  sentimentele, adic  r cinile suflete ti ale vie ii. Se poate
spune mai degrab  c  aceast  sinistr  isprav  o face prostia tiin-
ific ”. Fire te, a s pa, oricât de departe, la temelia pe care s-a ridicat

acest hibrid religios i istoric, nu duce nic ieri. Orice demers aici
este aporetic, te va îngropa, te va vârî în înfund tur . i atunci noi ce
facem? se întreb  un personaj din piesa evocat . R spunsul lui Petre

ea este acesta: „Tr im. Eu nu suport soarele arz tor al istoriei
universale. Copacii nu tr iesc cu r cinile la soare. Doresc ca neamul
meu s  tr iasc  sub puterea protectoare a lui Dumnezeu. Pasiunea
gloriei este copil reasc . Un ran român care se roag  sub nuc, co-
boar  prin actul lui ve nicia în via a trec toare. Pe el rug ciunea îl
pune în contact cu absolutul i prin aceasta se purific i se înt re te.
În acest sens, haina umilin ei este expresia unei îndr zneli nelimitate.
Fapta lui este lipsit  de con inutul zgomotos al timpului. Pasiona ii
istoriei numesc ast  tr ire subistorie. Este mai exact  formula absen ei
istoriei. Omul religios respinge terenul nisipos al devenirii. El este.”
Dac  era întrebat ce meserie are, Petre ea r spundea c  profesiunea
lui este aceea de a fi român.

A fost mândru toat  via a de na ionalismul s u, care nu era i un
ovinism: cea mai mare minune a lui Dumnezeu - spunea el, în clipele

de exaltare - a fost a ezarea pe p mânt a românilor. Nutrea convin-
gerea c , dac  printr-un decret divin i s-ar anula calitatea de român,
ar suferi ca de o stare ebrietoas i nu ar mai g si, precum be ivul
înveterat, drumul spre cas . Na ionalistul Petre ea nu a fost i
rasist. În piesa de teatru „Întâmpl ri obi nuite”, toate personajele
poart  spiritul i spusele filosofului. Rasismul, spunea el, ar fi motivat
de trei direc ii. Unii urm resc înt rirea neamului în vederea expansiunii,
formula poporului ales justificând aici foamea de spa iu i bog ie.
Al ii, eugenic vorbind, interzic dreptul la procreare degenera ilor,
suferitorilor de morb ereditar, motivându-se estetic i economic. i
în al treilea rând, paradoxalii, care folosesc argumentul milei. Am
întâlnit, încheia el, foarte pu ini care s  fie îngrijora i de soarta speciei
om. Era tributar clasei ne ti din care î i tr gea seva i pe care se
cl dea conceptul s u de om românesc. El zice: „Comunitatea -
neasc  este o realitate organic . Nu seam  cu o adun tur  inform
(se poate observa i aici c  platonicianul din el avea oroare de topirea
formelor) sau cu un azil de noapte. Sufletul nesc are tr turi de

Petre |u\ea - apologetul
cre]tin, filozoful magistral
]i gânditorul autentic -
@între Dumnezeu ]i neamul s[u...
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o mare frumuse e uman . Nu se poate vorbi de umanismul nesc,
fiindc  sufletul nesc este incompatibil cu titanismul, sau cu însi-
ngurarea înc rcat  de dezn dejde”. Am putea spune c  ne afl m, cu
Petre ea, în fa a celui mai lapidar gânditor român. Un om care a
vorbit enorm în via a lui a reu it s  rosteasc , la sfâr itul ei, lucrurile
esen iale despre Dumnezeu, om, moarte i eternitate în cele mai pu ine
cuvinte. A vorbit despre om, dar întotdeauna despre om raportat la
logica lui Dumnezeu, despre sfânt, erou i geniu, idiot sau impostor,
libertate i egalitate (pe cea din urm  nu o suporta, spunea: „nu po i

-i pui pe aceea i scar  pe Kant i Iliescu”), despre cunoa tere i
adev r, despre democra ie i liberalism, despre comunism, despre
rug ciune i credin , despre revela ie i inspira ie, despre politic ,
despre tiin , despre crea ie, despre tehnic . A vorbit despre toate
acestea într-un mod r spicat, gândul c zând de fiecare dat  peste
problem  cu o verticalitate categoric , în urma c ruia adev rul se
eviden iaz  de la sine, p rând s  spun  c , a a simplu cum este, el
nu are nevoie de cine tie câte cuvinte pentru ca s  poat  ap rea.

Toat  concep ia filosofic  a lui Petre ea st  sub aceast  dimen-
siune a simplului i a r spicatului, categorie de stil care deschide
drumul deopotriv  c tre apari ia adev rului i c tre formularea lui.
Petre ea pare s  redescopere pe cont propriu cele câteva adev ruri
eterne în care st  lumea, aceast  redescoperire sprijinindu-se la rândul
ei pe o logic  etern , adic  pe familiaritatea cu „logica lui Dumnezeu
în mersul ei natural pe p mânt”. A  ad uga la toate astea un mod
firesc de raportare la lucrurile ultime, deopotriv  hâtru i solemn, pe
care il provoac i înlesne te originea sa neasc . Petre ea
este ran din Muscel colit la Universitatea de la Berlin i care, în
mod esen ial, r mâne s  se comporte cognitiv - ca ran. Prin felul de
a se exprima, Petre ea trimite cu gândul la un personaj a lui Ion
Creang , trecut prin experien a lag rului comunist, convertit de
cunoa terea cult  a Bibliei i de lectura temeinic  a lui Kant. A adar,
cine a fost Petre ea? i-a pus singur aceast  întrebare. „Pentru c
om de stat nu am fost, profesor nu am fost, scriitor nu am fost, da
atunci - ce sunt? C  nici ultimul parazit care cre te în cutele societ ii
nu sunt... Pesemne c  sunt cineva dificil de fixat.” Într-adev r, cineva
dificil de fixat. Sigur este c  a fost cineva inconfundabil. Nu i-a vor-
bit niciodat  de r u nici m car tor ionarii pentru ca s  nu jigneasc

poporul român, c  în interiorul lui s-au petrecut asemenea monstru-
ozit i. „La închisoare, grija mea a fost s  nu fac neamul românesc de
râs. i to i din genera ia mea au sim it aceast  grij , Dac  m  schin-
giuiau ca s  m rturisesc c  sunt tâmpit, nu m  interesa, dar dac  era ca

 nu mai fac pe românul, m  l sam schingiuit pân  la moarte. Eu nu
tiu dac  vom fi aprecia i pentru ce am f cut, important este c  nu am
cut-o niciodat  doar declarativ, ci c  am suferit pentru un ideal. Este

o monstruozitate s  ajungi s  suferi pentru un ideal în mod fizic.”
adar, ar fi putut, în stilul s u inconfundabil, s  afirme despre

sine: Pân i un prost vede c  sunt inconfundabil... Cum singur
spune, Petre ea s-a rev rsat în al ii. Când apele spiritului s u s-
au retras, ele au l sat în urm , cristaline, lefuite de patim , suferin
i inteligen , câteva sute de vorbe memorabile. În elese în dozajul

lor corect, uneori cu doza necesar  de umor, alteori r mânând de-a
dreptul contestabile, ele pot s  apere de am gitori, de pro ti i uneori
de excesul care st  la pând  în fiecare dintre noi. Dar mai presus de
orice ele sugereaz  un lucru nespus de simplu i de greu de ob inut:

 a fi liber înseamn  a gândi totul cu mintea ta. Pentru c  în acest
caz chiar i eroarea, apar inându- i este mai lesne suportabil . Cu
atât mai mult în acest vremuri în care lucrul cel mai teribil care ni s-a
putut întâmpla a fost acela de a fi gre it (sau de a fi devenit victime),
participând la erorile altora...

 *
i iat , câteva din cuget rile ve nic memorabile, în elepte i mereu

actuale ale lui Petre ea
1. Se spune c  intelectul este dat omului ca s  cunoasc  adev rul.

Intelectul este dat omului, dup  p rerea mea, nu ca s  cunoasc
adev rul, ci s  primeasc  adev rul.

2. Am avut revela ia c  în afar  de Dumnezeu nu exist  adev r.
Mai multe adev ruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu nici
un adev r. Iar dac  adev rul este unul singur, fiind transcendent în
esen , sediul lui nu este nici în tiin , nici în filozofie, nici în art . i
când un filozof, un om de tiin  sau un artist sunt religio i, atunci ei
nu se mai disting de o bab  murdar  pe picioare care se roag  Maicii
Domnului.

3. Acum, mai la b trâne e, pot s  spun c  f  Dumnezeu i f
nemurire nu exist  adev r.

4. O bab  murdar  pe picioare, care st  în fa a icoanei Maicii
Domnului în biseric , fa  de un laureat al
premiului Nobel ateu - baba este om, iar
laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca
ateu, sta moare a a, dihor.

5. Eu când discut cu un ateu e ca i
cum a  discuta cu u a. Între un credincios
i un necredincios, nu exist  nici o leg tur .
la e mort, suflete te mort, iar cel lalt e

viu i între un viu i un mort nu exist  nici
o leg tur . Credinciosul cre tin este viu.

6. Ateii i materiali tii ne deosebesc
de animale prin faptul c  nu avem coad .

7. Ateii s-au n scut, dar s-au n scut
degeaba.

8. Eu nu detest burghezia. Eu m-am
murit c  un om care vrea s  fie bogat nu

este un p tos. Spunea odat  un preot
trân: Circul  o zical  c  banul e ochiul

dracului. Eu nu-l concep ca ochiul dracu-
lui, eu îl concep ca pe o scar  dubl . Dac -
l posezi, indiferent în ce cantit i, i te
mi ti în sus binef tor pe scar , nu mai e
ochiul dracului. Iar dac  cobori, atunci tePavel Filonov - Nave
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duci cu el în infern, prin vicii, prin l comie i prin toate imperfec iile
legate de orgoliu i de pofta de st pân.

9. Nu pot evita nepl cerile b trâne ii i nu m  pot sup ra pe
Dumnezeu c  m-a inut pân  aproape la nou zeci de ani. Îns  b trânii
au o supap  foarte în eleapt : au dreptul la neru inare. O neru inare
nelimitat . Când m  gândesc la suferin ele b trâne ii, îmi dau seama

 în natura asta oarb  cel mai mare geniu este geniul mor ii. Faptul
 murim, de cele mai multe ori la timp, este un semn al dragostei lui

Dumnezeu pentru noi.
10. Eu sunt iudeocentric în cultura Europei, c ci dac  sco i Biblia

din Europa, atunci Shakespeare devine un glume  tragic. F  Biblie,
europenii, chiar i laurea ii premiului Nobel, dormeau în cr ci. tiin a
i filozofia greac  sunt foarte folositoare, dar nu sunt mântuitoare.

Prima carte mântuitoare i consolatoare pe continent - suveran  -
este Biblia.

11. Exist  o carte a unui savant american care încearc  s  motiveze
tiin ific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de tiin  cum am

eu nevoie de Securitate.
12. Luther, cât e el de eretic i de zevzec, a spus dou  lucruri

extraordinare: c  crea ia autonom  e o cocot i c  nu exist  adev r
în afar  de Biblie. Mie mi-a trebuit o via  întreag  ca s  aflu asta. El
nu era a a b trân când a dib cit chestia asta, c  era c lug r augustin...
Mie mi-a trebuit o via  ca s  m  conving c  în afar  de Biblie nu este
nici un adev r.

13. Shakespeare, pe lâng  Biblie - eu demonstrez asta i la Sor-
bona - e scriitor din G ti.

14. În afara slujbelor bisericii, nu exist  scar  c tre cer. Templul
este spa iul sacru, în a a fel încât i vecin ile devin sacre în prezen a
lui.

15. tii unde po i c ta defini ia omului? - te întreb. În templu.
În biseric . Acolo e ti comparat cu Dumnezeu, fiindc  exprimi chipul
i asem narea Lui. Dac  Biserica ar disp rea din istorie, istoria n-ar

mai avea oameni. Ar disp rea i omul.
16. În biseric  afli c  exi ti.
17. Ce pustiu ar fi spa iul dac  n-ar fi punctat de biserici!
18. În afar  de c i nu tr iesc decât dobitoacele i sfin ii: unele

pentru c  n-au ra iune, ceilal i pentru c  o au într-o prea mare m sur
ca s  mai aib  nevoie de mijloace auxiliare de con tiin .

19. Platon are un demiurg care nu e creator, ci doar un meseria
de geniu, fiindc  materia îi premerge. Prima idee de crea ie real , au
adus-o în istorie cre tinii.

20. De creat doar zeul creeaz , iar omul imit . Eu când citesc cu-
vântul crea ie - literar , muzical , filozofic  - le in de râs. Omul nu
face altceva decât s  reflecte în litere, în muzic  sau în filozofie petece
de transcenden .

21. Cum s  fie creatura creator? „Hai tat , s i ar t mo ia pe care
i-am f cut-o când nu eram în via ...” P i cum s  fie creatura creator?

22. Omul este un animal care se roag  la ceva. Caut  un model
ideal. i uneori nimere te, alteori, nu. Cei care au descoperit modelul
ideal i succesiunea fenomenului din el sunt cre tinii. Cre tinismul
nu poate fi identificat cu nici un sistem filosofic, monist, dualist, sau
pluralist. Cre tinismul este pur i simplu. Despre cre tinism, Bergson
spune c  noi îl respir m. Are materialitatea aerului. Seam  cu aerul.
Noi suntem cre tini f  s  vrem. i când suntem atei suntem cre tini:

 respir m cre tinismul cum respir m aerul.
23. Cre tinismul nu este ideologie, c  atunci se aseam  cu

marxismul. Religia este expresia unui mister tr it, or ideologia este
ceva construit.

24. A fi cre tin înseamn  a coborî Absolutul la nivel cotidian.
Numai sfin ii sunt cre tini absolu i. Altminteri, cre tinismul, gândit
real, este inaplicabil tocmai pentru c  e absolut.

25. Suveran fa  de natur , supus Divinit ii, nemuritor i liber prin
dep irea extramundan  a condi iei sale - acesta este omul cre tin.

26. Nimic nu poate înlocui cre tinismul; nici toat  cultura antic
precre tin . Eu sunt de p rere c  apogeul Europei nu e la Atena, ci în
Evul Mediu, când Dumnezeu umbla din cas  în cas . Eu definesc
str lucirea epocilor istorice în func ie de geniul religios al epocii, nu
în func ie de ispr vi politice.

27. Iisus Hristos este eternitatea care puncteaz  istoria.
28. Dac  nu cuno ti revelat - prin gra ie divin  - sau inspirat, nu

cuno ti nimic. De pild , povestea cu m rul lui Newton, care a c zut.
Nu tiu unde am citit eu stupiditatea asta: „Îi tomba dans une médi-
tation profonde qui la conduit jusqua la loi de la gravitation univer-
selle”. i eu spun: dac  Newton gândea pân  la Judecata de Apoi,
nu descoperea nimic! Dar el a fost mult mai în elept. Când a fost
întrebat cum a descoperit gravita ia, a zis: Am fost inspirat. P i scrie
pe m r, sau scrie undeva în natur  „legea gravita iei”? Fenomenele
lumii interioare i ale lumii exterioare tac. Iar omul autonom i orgolios
crede c  exploreaz  lumea interioar i exterioar  cu jocul lui de
ipoteze i c  descoper  ceea ce vrea el. El caut ; dar eu spun c  el
caut , nu c  afl . Sau dac  afl , trebuie s  fie ca Newton, inspirat.

29. Bergson e mai cuviincios ca Aristotel i zice c  democra ia e
singurul sistem compatibil cu libertatea i demnitatea uman , dar are
un viciu incurabil: n-are criterii de selec iune a valorilor. Deci democra-
ia este sistemul social în care face fiecare ce vrea i-n care num rul

înlocuie te calitatea... Triumful cantit ii împotriva calit ii. Bergson
a fost acuzat în micul dic ionar filozofic al lui Stalin c  este fascist.

30. F  s  gândesc în stilul darwinismului social, nu pot s  r -
mân indiferent la incapacitatea democra iei de a asigura selec iunea
natural  a valorilor. Democra ii gândesc corpul social aritmetizat:
num  capetele toate i unde e majoritate, hai la putere. Sufragiul
turmei! Asta este p rerea mea despre democra ie.

31. Eu cred c  omul este f cut de Dumnezeu i cred c  Dumnezeu
n-a instalat nici un drac în el. Nu pot s  spun c  Dumnezeu a f cut
un om purt tor de drac. Dac  omul este f ptura lui Dumnezeu, dracul
intr  ocolit acolo, nu intr  cu voia Lui.

32. Un filozof care se zbate fie s  g seasc  argumente pentru exis-
ten a lui Dumnezeu, fie s  combat  argumentele despre inexisten a lui
Dumnezeu reprezint  o poart  spre ateism. Dumnezeul lui Moise este
neatributiv. Când îl întreab  Moise pe Dumnezeu: Ce s  le spun lora
de jos despre Tine? - Dumnezeu îi spune: Eu sunt cel ce sunt.

33. În fa a lui Dumnezeu, geniul este v r primar cu idiotul.
34. Binele i r ul sunt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu fa

de oameni.
35. C rui b rbat nu-i plac femeile? În primul rând la iube ti pentru

farmecul lor, i în al doilea rând le iube ti pentru c  fac oameni.
36. Eu încerc o experien : încerc s  m  deparazitez de filosofie,

de p ducherni a metafizicii. Cioran s-a deparazitat mai demult, de i
face filozofie. Un prieten de-al meu zice: te deparazitezi, dar folose ti
sculele ei. Da, dar dac  m  urc în tren, nu înseamn  c  zeul meu este
calea ferat .

37. În Evul Mediu s-a formulat de c tre filozofii ire i teoria
adev rului dublu: secundum fidem - adev rul dup  credin i se-
cundum rationem - adev rul dup  ra iune, ca s  aib  cale liber
pentru filozofie. Adic  s  r ceasc  pân  îi ia dracul... C  po i, în
filozofie, s  r ce ti pân  devii n uc. Ce-au realizat filozofii prin
autonomia lor? Nimic! N-au nici un adev r.

38. Babele evlavioase merg la absolut rugându-se, iar filozoful
tr nc nind silogisme.

39. Francmasoneria dore te puterea cu lozinci democrate. Nu
sunt religio i, au o singur  religie: propria lor doctrin . Pe du mani îi
anuleaz  social. Au o structur  suprana ional , deci sunt antinaturali.
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To i cei care aspir  la unitatea speciei om anuleaz  principiul compe-
ti iei între popoare; anuleaz  însu i principiul civiliza iei moderne,

scut  prin lupt .
40. Geniul este relief, noutate, inven ie, creare de epoc i stil. Nu

e neap rat un în elept, ci un suprainteligent. Geniile sunt originale, în
sura în care originalitatea este posibil . În fond, maxima mea a fost

aceasta: Dumnezeu este creator, iar omul imitator. Prin încercarea de a
imita mereu Divinitatea, prin proximitatea fa  de divin, geniul este mai
apropiat de cer; dar nu sunt în m sura în care este apropiat sfântul.

41. În fa a lui Dumnezeu nu exist  genii, Dumnezeu lucrând nu
cu genii, ci cu oameni.

42. Dumnezeu a f cut lumea i pe om; i cu om a încoronat crea ia
sa. i l-a îns rcinat s  cunoasc  lucrurile. De-acolo vine denumirea
lor. Originea primordial  a capacit ii de a determina numele lucrurilor,
care este o opera ie logic ; originea mistic  a gândirii logice.

43. Apari ia unui mare gânditor este pentru creier ca o baie pentru
un om care a muncit, a asudat, s-a murd rit i se spal . Gândirea este
o „sp lare” a creierului. Asta m  face câteodat  s  cred c  gândirea
nu este din creier i c  acest creier e numai un sediu... De ce gândirea
nu e produs  de creier, care e numai un sediu? Fiindc  n-o produc
toate creierele. Dac  inteligen a ar fi produsul creierului, atunci între
Goethe i nea Ghi  n-ar mai fi nici o diferen .

44. Am auzit odat  un profesor de la Politehnic ; am avut impresia
 asist la un balet de ur i. Dac  într-un salon, într-un col , unul fu-

meaz i tace, la e inginer... Inginerul e practic, savantul nu e practic.
Cînd i s-a spus lui Max Planck, creatorul fizicii cuantice, c  s-a mai

sit o aplica ie, el a spus: care e, m ? Uite care... Ca s  vezi, nici nu
m-am gândit!

45. Inteligen a, oricât de mare nu este suficient  pentru a te cur a
de prejudec i. Cu cât inteligen a e mai mare, cu atât prejudecata e
mai voinic , pentru c  ai aparat s-o justifici.

46. Întrebat fiind cum în elege gândirea, în form  pur  sau în
exemple, Nae Ionescu a r spuns: exemplele au fost l sate de Dum-
nezeu pe p mânt pentru ca ideile s  fie sesizate senzorial i de pro ti.

47. Nu tiu de ce gluma asta de-a face istorie se practic  atât de

mult. Dac  ai cultul istoriei, ai cultul apari iei i dispari iei; e consolator
acest joc? Istorismul, adic  perspectiva istoric  asupra vie ii i lumii,
a dus în cimitir. Ne înec m în istorie. Pentru c  istoria nu te înva
numai s  faci ceva, ca popor; cu istoria tot ce însemnezi în interiorul
unui popor devine discutabil prin faptul c  nu po i, la infinit, s
lucrezi la facerea ta, ci dispari i apare altcineva care, chiar dac  nu te
înlocuie te, te prelucreaz . i dac  nu po i ie i din devenire, nu po i
sc pa de triste e; triste ea metafizic  este fructul devenirii. Sunt pro ti
istoricizan i care se consoleaz  prin devenire. Devenim mai civiliza i,
nu? Sau mai cul i... Adic  murim ca i caprele, numai c  este mare
lucru c  exist  Kant, Descartes, exist  Newton, m  rog, atâ ia mari
creatori de cultur , i exist i f uritorul de religie, Iisus Hristos - dar
nu ne intereseaz !

48. Istoria e întemeiat  pe istoria dintre Eva i dracul. A a începe
istoria, aceast  r cire a omului, ca o damna ie. iar la apari ia lui
Iisus Hristos, atunci s-au suprapus teandric omul divinizat i divini-
tatea om i istoria a fost anulat . Emil Cioran are o afirma ie extra-
ordinar : Istoric este tot ceea ce este supraistoric. Cre tinismul a
punctat supraistoric, de i a ap rut în istorie.

49. Sunt dou  mari discipline guvernate de principiul ireversi-
bilit ii: termodinamic i istoria.

50. Nu este om, Kant. N-a reu it s  fie om cu toat  stabilitatea lui.
Iar badea Gheorghe, care se sincronizeaz  cu clopotele de la biseric ,
este laureat al premiului Nobel pe lâng  Kant.

51. Legionarismul era în înse i ideile epocii, dar legionarismul nu
putea s  ias  câ tig tor deoarece avea la baz  o eroare - na ionalismul
absolut, care este impracticabil. De la excesul de na ionalism li s-a
tras sfâr itul legionarilor.

52. La comuni ti, dac  nu e ti cu ei - sau nu mai e ti cu ei -
înseamn  c  e ti legionar. De ce acest „sindrom legionar” la bol evici

 întreba i? Fiindc  legionarii sunt singurii români care n-au avut
în dic ionar la litera G cuvântul glum i când îi prindea pe comuni ti
era vai de cozonacul lor. Dar de fapt, nici comuni tii nu tiu de
glum ; sta-i punctul lor comun cu legionarii.

53. Nu se poate spune c  mi carea legionar  n-a fost puternic ! N-
a avut rezultate pozitive fiindc  extremismele sunt greu suportabile.
Nici fascismul italian n-a durat, nici na ional-socialismul german n-a

durat i erau similare cu mi carea legionar .
Deosebirea dintre ele i mi care este aspec-
tul religios al mi rii legionare. Nici fascis-
mul i nici na ional-socialismul n-aveau ca-
racter religios. Hitler era cu mituri germa-
nice, Mussolini era ateu. Într-o întrunire
se spune, Mussolini s-a uitat la ceas i a zis:
Îi dau ultimatum lui Dumnezeu ca în câteva
minute s  m  tr sneasc  dac  exist ! i
apoi s-a uitat la ceas. Au trecut minutele i
a demonstrat c  Dumnezeu nu exist .

54. Unde este omul, în imanen , abso-
lut liber? Într-o bisericu  din lemn din
Maramure , unde sacerdotul cre tin vor-
be te de mistere, de taine, i se las  înv -
luit de ele ca i credincio ii.

55. Omul este liber i eliberat numai în
templul cre tin, acolo, în ritual, când se co-
munic  tainele care îi înv luiesc deopotriv
i pe sacerdot, i pe credincio i. Ca s  fii

cu adev rat liber, trebuie s  înlocuie ti in-
finitul i autonomia gândirii cu credin a în
Dumnezeul cre tin: „Robe te-m  Doamne,
ca s  fiu liber!” (Imitatio Christi)Pavel Filonov - O  imagine alb
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56. Libertatea eu o asem n cu o frânghie ag at  de undeva, de
sus. Te po i urca pe ea la cer, participând la actul mântuirii tale cre tine,
sau po i s  cobori în întuneric. Bipolaritatea libert ii. Dup  cre tini,
libertatea este vehicolul cu care po i s  cobori în întuneric, dac  e ti
vicios. Infractorii sunt primitivii actuali, pentru c  ei nu sunt adaptabili
la morala zilnic i o calc  fiind liberi. Am înv at la închisoare c
omul este un animal stupid, deoarece confisc  libertatea semenilor

i. Tiranul este un om absurd i lipsit de ru ine. Nu îi e ru ine s  î i
chinuie semenii. Oricum suntem captivi în univers. Ne ajunge aceast
groz vie. Dar s  intensifici aceast  captivitate pân  la nivelul pu -
riei - numai omul e capabil de asemenea nebunie.

57. Libertatea omului este partea divin  din el.
58. Limba român  are virtu i complete, adic  poate fi vehicol a tot

ce se întâmpl  spiritual în om. Este foarte greu de mânuit. Prin ea po i
deveni vultur sau cânt re  de stran . Limba român  are toate premisele
valorice pentru a deveni o limb  universal , dar nu tiu dac  este
posibil acest mar  istoric. Dac  am fi fost un popor cuceritor... Noi,
românii, nu punct m universalitatea nic ieri. i asta ne face sceptici.
Ceea ce ne lipse te este îndr zneala.

59. Luciditatea este o limpezire a spiritului, nimicitoare. Când e ti
lucid e ti în fa a cimitirului. A fi lucid înseamn  a- i da seama perfect
de limitele i neputin ele tale. Luciditatea este o categorie dizolvant .
În m sura în care Dumnezeu trebuie primit, i nu în eles, la Dumnezeu
nu ai acces prin luciditate.

60. M  întreba Marin Preda cum era cu macedoromânii i i-am
zis: domnule Preda, macedoromânii nu sunt români, sunt super-
români, români absolu i. Atât de n stui i i goni i, au instinct
na ional de fiar  b tut . Iar eu i dumneata pe lâng  ei, avem for
domestic  de ra e. M im. Am stat cu macedoromâni în temni . Îi

teau pân  îi omorau, dar nu declarau nimic. Au o b rb ie perfect .
61. A ti la scar  uman , poate fi folositor - dar în nici un caz

mântuitor.
62. Este mai mântuitoare o rug ciune într-o biseric  din G ie ti

decât Platon.
63. Ideea mor ii absolute st  la baza smintelii moderne.
64. Heidegger spune a a: ca s  ie i din anonimat, trebuie s

tr ie ti nelini tea perspectivei neantului zilnic. El te îndeamn ,
Heidegger, s  tr ie ti murind absolut în fiecare zi!

65. Moartea m  determin  s  fiu esen ial. M-a impresionat foarte
mult sunetul p mântului c zând pe cosciugul lui Nae Ionescu.

66. Mor ii antici nu sunt deloc frumo i. Numai mor ii cre tini
sunt astfel. Am g sit totu i la Homer un mort de toat  frumuse ea:
Pentensileea, regina amazoanelor, omorât  de Ahile. i plânge Ahile

 a omorât frumuse ea asta de femeie... i-atunci Tersit - vocea po-
porului muncitor - se apuc  s  insulte cadavrul Pentensileei. Ahile îi

 un pumn i-l omoar  - pe poporul muncitor - c -i obraznic i c
insult  cadavrul leia. Aici am v zut a adar o frumuse e, de i în prin-
cipiu, mor ii antici nu sunt frumo i. Cre tinii sunt cei care au introdus
masca frumoas  a mortului.

67. Cine sluje te lui Cronos este obsedat de imaginea cimitirului.
68. Omul este guvernat pe p mânt de dou  morale: de morala

dogmelor, care este cre tin i etern , adic  absolut , i de morala
normelor, care, ca moral  laic , este construit  pe pu in tatea i im-
perfec iunea omului. Morala laic  nu poate fi desprins  de morala
absolut i ea arat  c  omul se mi  asimptotic la perfec iune, pe
care n-o poate atinge niciodat .

69. Morala în sine, autonom , e mai primejdioas  pentru religie
decât ateismul. tiin a moravurilor, ca teoretizare a moralei laice, este
din punctul de vedere al Absolutului religios egal  cu zero. Seam
cu Mersul trenurilor, dup  p rerea mea. Po i s-o schimbi, ca pe tren,
la care sta ie vrei. Omul autonom nu e capabil s  creeze o ordine

moral . O prime te de sus, sau nu o prime te deloc. Cum e posibil
morala public ? Prin înst pânirea absolut  a moralei religioase
cre tine. Dogmele cre tine trebuie s  porunceasc  normele morale,
care, f  ele, nu se deosebesc de Mersul trenurilor decât prin obiect.
Morala public  într-un stat cre tin trebuie s  stea sub imperiul
certitudinii dogmelor cre tine reflectate imperfect de omul m rginit.
Dac  nu situ m Biserica deasupra statului, ne afl m în treab i face
fiecare ce vrea.

70. Elitele morale sunt mai presus decât cele intelectuale. Mie îmi
plac oamenii care fac judec i. Cei care fac silogisme sunt fa  de
adev r, cum sunt curcile alea care se încurc  printre popice.

71. Napoleon face adev rata istorie a Revolu iei franceze. Un om
care a ref cut ordinea natural , punând parul pe haimanalele de pe
uli . Când a fost întrebat cum î i explic  intrarea armatelor sale în

rile de Jos ca pe bulevard, în timp ce regii Fran ei se opinteau la
ele zadarnic, Napoleon a r spuns: N-au intrat armatele Fran ei, ci
ideile revolu ionare de pe drapel! Începuse o nou  filozofie a istoriei,
cu Napoleon.

72. F  nemurire si mântuire, libertatea este de neconceput. Omul,
dac  nu are în substan a lui ideea nemuririi i mântuirii, nu este liber.
Seam  cu berbecul, cu capra, cu oaia...

73. Omul a dep it condi ia de animal abia atunci când în el a
ap rut ideea nemuririi, care nu trebuie confundat  nici cu permanen
speciei, nici cu concep ia estetic  a gloriei.

74. F  Dumnezeu omul r mâne un biet animal ra ional i vorbitor,
care vine de nic ieri i merge spre nic ieri. i el r mâne a a chiar
dac  este laureat al premiului Nobel sau m tur tor. Când, unde i în
ce scop a ap rut el în calitatea asta de om? Dac  se întreab  singur
i nu este un zeu în dreptul casei care s -i reveleze data începutului,

înseamn  c  omul r mâne un biet animal ra ional care vine de nic ieri
i merge spre nic ieri.

75. Rena terea italian , unde omul este situat în centrul univer-
sului, este eretic  din punct de vedere cre tin. Autonomizarea puterii
omului este în sine demonic . P rerea mea este c  omul este cel mai
semnificativ, de fapt, singurul care este om, este homo religiosus.

76. Autonomia spiritual  a omului este iluzorie i ea se mi
perpetuu între Dumnezeu i dracul. F  credin i Biseric , omul

mâne un simplu animal ra ional i muritor, ra ionalitatea având
doar caracterul unei mai mari puteri de adaptare la condi iile cosmice
decât restul dobitoacelor. Când zici c  omul este un animal ra ional,
i muritor, ra ionalitatea având doar caracterul unei mai mari puteri

de adaptare la condi iile cosmice decât restul dobitoacelor. Când zici
 omul este un animal ra ional, atributul ra ionalit ilor îl distinge

de restul viet ilor, nesocotindu-l din perspectiva mor ii absolute.
Moartea devine relativ , ca o trecere numai prin religie - tiin a,
oricât de savant , nesocotind omul decât aparent din regnul animal.
Nici o consolare c  eu m  deosebesc de elefant sau de capr  pentru

 fac silogisme, dac  apar i dispar în mod absurd din natur .
77. Scara valorilor umane con ine: sfântul, eroul, geniul i omul

obi nuit - dincolo de ace tia situându-se infractorul. Sfântul, eroul i
geniul sunt f  voia societ ii, care este obligat  s -i recunoasc . Nimeni
nu- i contest  dreptul la existen  dac  e ti om obi nuit, dar nimeni nu
trebuie s  fac  confuzie între tine, sfânt, erou i geniu. Oamenii sunt
egali în fa a legii, adic  trebuie respecta i ca atare, dar nu confunda i, nu

cu i identici, c  e o gogoa ... Nimeni nu- i contest  dreptul la o via
normal  dac  por i masca de om. Numai c  dac  e ti mediocru, nu
trebuie s  te instalezi în vârf, pentru c  nu este nici în interesul t u.
Acolo trebuie s  stea cei dota i. Sfântul st  în fruntea tablei valorilor
pentru c  el face posibil  tr irea absolutului la scar  uman . Eroul se
consum  f când istorie i nedep ind sfera laicului. Eroul este admirat
- a a cum este i geniul - dar nimeni nu i se închin , chiar dac  fapta lui
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aduce foloase reale omului. În vreme ce sfântul se situeaz  dintru început
în eternitate, eroul moare în istorie, pentru c  urma pe care o las  el, ca
om împlinit, este fixat  doar în timp i în spa iu.

78. Omul nu este o sum  de miliarde de celule sau de organe. C
nu sunt independente nici ficatul, nici rinichii, nici stomacul, nici
creierul, nici sistemul osos. Omul, ca întreg nu poate fi gândit decât
biblic; tiin ific, nu. Moise este mai valabil decât ultima noutate
evolu ionist  a tiin ei.

79. Umanitatea o iube ti lesne. Pe om mai greu.
80. Personalitatea este acel individ înzestrat cu capacitatea de a

se d rui. Eroul este o personalitate, deoarece nu- i mai apar ine.
81. Eu am afirmat odat  într-un salon, c  Platon este mi carea

spiritului înl untrul eternit ii. Când gândim, to i suntem platonicieni.
Dac  eu încerc s  gândesc universul, trebuie s  mut Biblia în universul
înghe at al ideilor platonice. Asta înseamn  medita ia. Platon a intuit
cel mai bine jalea omului neputincios în fa a esen elor.

82. Fa  de m re ia lui Iisus Hristos, Platon este un personaj
run el i cuviincios. Pe Platon po i s -l scuturi i consta i c

arhetipurile lui sunt filozofice, dar dac  mu i arhetipurile acestea în
religia lui Iisus Hristos, devin modurile în care el vede divinitatea.
Platon n-are divinitate, pentru c  la el divinitatea este un simplu
„demiurg”, ceea ce în grece te înseamn  „meseria ”.

83. Am dorit dintotdeauna s  fac o tez  de doctorat cu tema
Aflarea în treab  ca metod  de lucru la români.

84. La întreb rile fundamentale „de ce?” i „în ce scop?” aporetica
rural  româneasc  r spunde: ‘’d-aia’’. A venit odat  un fran uz la
noi, cu ni te ma ini, iar una nu func iona tocmai cum trebuie. Dar
românul zice: merge i a a! Trebuie s  sc m de acest „merge i

a”; c  „merge i a a” înseamn  c  merge oricum. Nu oricum, nu
oriunde, nu oricând i nu orice.

85. La pu rie am demonstrat vreme de dou  ore c  istoria
românilor dezgolit  de crucile de pe scuturile voievozilor este egal
cu zero. C  doar voievozii nu s-au b tut pentru ridicarea nivelului de
trai! Istoria se face cu Biserica.

86. Cum v d participarea românilor de acum la mântuirea lor?
Simplu. Ducându-se la biseric . i folosind tiin a ca peria de din i.
Tot ce spune tiin a s  nu-i lase cu gura c scat i tot ce spune un
pop  de la Cucuie ii din Deal s  considere adev r ritualic.

87. Am f cut o m rturisire într-o curte cu ase sute de in i, în
închisoarea de la Aiud. Fra ilor, am zis, dac  murim to i aici, în haine

rgate i în lan uri, nu noi facem cinste poporului român c  murim
pentru el, ci el ne face onoarea s  murim pentru el!

88. Protestantismul est o religie coborât  la rangul de moral
pentru gr dini a de copii.

89. Pudoarea cre tin  este atât de pur , încât carnea eroticului
cre tin, cap  pecetea spiritului, ceea ce pân  la cre tini n-a realizat
nimeni.

90. Eu cred c  r zboiul nu este f cut de oameni; e mult prea
serios. Îl face Dumnezeu. Cum ne d i cutremure, ne d i r zboi.

91. Cei mai crânceni i mai str luci i solda i sunt cei ai popoarelor
religioase. Când mori sub drapel, te gânde ti c  te duci la str mo i.
Dar o armat  care face asta e ca aceea a lui Wilhelm al II-lea, în care
fiecare soldat avea o cruce la gât pe care scria Gott mit uns.

92. Prima func ie a unei religii reale este consolatoare, fiindc
religie am l tra precum câinii. Ne na tem, tr im, ne îmboln vim,
îmb trânim i murim. i întreg peisajul speciei om culmineaz  în cimitir.
Destinul uman nu este o invita ie la fericirea de-a tr i. Singurul mod
de-a evita nelini tea metafizic  a cimitirelor este religia. Cu religia
intri în cimitir în plimbare. Cu filozofia intri în cimitir - cum a intrat
prietenul meu Cioran - prin disperare.

93. Cine n-a putut fi înlocuit ? Religia! Iar filozofia care speculeaz

autonom, face onanie mintal . i dac  vrea s  scoat , s  extrag
esen e din tiin ele naturii, este parazit. Atât! Nu îndr zne ti s  spui
despre religie, teologal vorbind - dac  e ti cinstit - c  a fost înlocuit
de filozofie sau de tiin . Un cre tin î i spune c  adev rul se
define te prin jocul celor dou  lumi: cea de aici o oglinde te imper-
fect pe cea de dincolo. Spune contra dac  po i!

94. Religia este principiul uniformizator al speciei umane i este
singura salvare în care se poate vorbi despre egalitate.

95. Religia transform  poporul într-o mas  de oameni cul i.
96. Între un laureat al premiului Nobel care nu s-a idiotizat complet

i a r mas religios i un ran analfabet nu exist  nici o diferen .
97. Nivelul meu intelectual, chiar dac  sunt savant, nu dep te

nivelul unui pop  obscur din B gan. Pentru c  preotul la, în ritualul
lui din biserica aia din lemn sau piatr , st  de vorb  cu absolutul.

98. tiin a se mi  asimptotic la absolut. Arta se mi  asimptotic
la absolut. tiin a este sediul folosului i arta este sediul pl cerii.

99. Religia este sediul adev rului transcendent în esen i unic
ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Religia se situeaz  peste ultimele
specula ii teoretice ale tiin ei, prin adev rul absolut unic, care este
Dumnezeu. S  vin  un laureat al premiului Nobel ateu. Ce-o s -mi
spun  el? O bab  care cade în fa a icoanei Domnului str tut  de
absolut este om, si la e dihor laureat.

100. În Ispita de pe munte - retro satana - Iisus spune: „Împ ia
mea nu este din lumea aceasta”. Asta-i nemaiauzit! Du-te în împ ia
Lui cu trenul sau cu racheta dac  po i. Nu po i! Înot m în Univers ca
mormolocii, i lumea lui Iisus Hristos se situeaz  transcendent ca-n
Ispita de pe munte, în mod etern.

101. Revolu ia este o înaintare pe loc. Nimic nu mai poate fi
inventat dup  facerea lumii; doar dac  te situezi în afara ei i creezi o
lume nou . Revolu ia nu adaug  nimic Ideilor lui Platon.

102. Revolu ia francez  n-a fost o revolu ie, nici revolu ia rus  n-
a fost o revolu ie. Nu exist  revolu ii, ci doar tehnici insurec ionale
în b lia pentru putere (Curzio Malaparte). Dac  este o „restruc-
turare” a omului, aceasta s-a întâmplat o singur  dat  în timp, la apa-
ri ia lui Iisus Hristos.

103. A a am spus eu în temni : Domnule colonel - eram ase
sute de in i într-o curte închis  - nu ve i fi voi, comuni tii, niciodat
revolu ionari pân  nu ve i imita pe cel mai generos zeu pe care l-a dat
istoria lumii, pe Iisus Hristos. În parabola cu oaia r cit , un p stor

se te o turm  întreag  în c utarea unei oi. S ti i, asta se cheam
„unanimism moral cre tin”. Fiindc  în universul lui Iisus Hristos o
celul  care mai palpit  într-un muribund este mai valoroas  decât
toate galaxiile posibile.

104. Poarta spre Dumnezeu este credin a, iar forma prin care se
intr  la Dumnezeu e rug ciunea. Rug ciunea e singura manifestare a
omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândit
cre tin, rug ciunea ne arat  c  umilin a înal , iar nu coboar  pe om.

105. Am spus eu odat  c  dac  un preot din B gan, când se
roag , este Dumnezeu cu el, atunci preotul la înlocuie te toat
Academia Român ...

106. Sfântul are for a de coeziune a pietrei.
107. Un sfânt poate fi i analfabet, dar e superior unui geniu,

fiindc  ideea de sfin enie este legat  de ideea de minune. Un sfânt
poate face o minune. Geniul face ispr vi, nu minuni. Lumea, acum
este ancorat  în cultul genialit ii ca sl vire a progresului în afar .
Atât. Or, cu cât suntem mai avansa i, mecanic i material, cu atât
suntem mai departe de esen a real  a lumii, de sfin enie.

108. Singurii oameni care nu pot fi suspecta i c  se înfioar  în
fa a mor ii sunt sfin ii.

109. A fi sfânt înseamn  a fi suveranul t u perfect.
110. M-a întrebat odat  Nae Ionescu ce cred despre evreul acesta,
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despre Pavel. tii ce i-am spus? - sta nu-i om, domnule, este toat
Mediterana.

111. Trei ore am vorbit atunci în curtea închisorii, de Platon i
despre Iisus Hristos. Zice colonelul: V  rog s  scrie i ce-a i vorbit,
ca nu cumva ministrul de interne Dr ghici s  spun  c  sunt solidar
cu dumneavoastr . - Domnule colonel, cum s  fim noi solidari? Eu
tocmai d-aia am venit aici, c  nu suntem solidari unii cu al ii...

112. Este incorect s  ai dispre  fa  de tehnic . Eu nu sunt tehno-
crat, îns  recunosc c  în b lia pentru adaptare, tehnica este uni-
versal util . Dar asta nu înseamn  c  tehnica poart  în ea dimensiunea
infinitului.

113. Când va disp rea ultimul ran din lume - la toate popoarele,
vreau s  spun - va disp rea i ultimul om din specia om. i atunci or

 apar  maimu e cu haine.
114. ranul este omul absolut.
115. I-am spus eu P rintelui Dumitru St niloaie c  nu m  con-

sider un Socrate. Dar cum v  socoti i? Pop , zic. i unde ave i parohia?
- N-am parohie, dar spovedesc pe unde pot.

116. De i sunt bolnav i neajutorat, nu îmi pare r u c  exist.
Încerc eu s -mi par  r u, dar n-are sens. ti i de ce? Pentru c  eu
constat, în mod evident, c  exist. Ceea ce m  confisc  pesimismului
de a m  autonega este eviden a existen ei mele. Omul care se sinucide
n-a constatat c  este om. N-a reu it s  intuiasc  existen a sa. S  se
tr iasc  pe sine. Eu nu m  pot sinucide - indiferent de starea mea,

tate sau boal  - fiindc  nu m-am f cut eu. N-am venit cu voia
mea pe lumea asta. i nici n-am s  plec de voie din ea. sta este jocul
fundamental al existen ei mele.

117. Am avut i discipoli... Nu se putea s  nu am discipoli, fiindc
sunt un om vorb re . Toat  suferin a mea se datore te poftei mele
de a vorbi f  restric ii...

118. A fost întrebat un ran, în închisoare: ce în elegi din tot ce
spune Petre ea! Zice: nu în eleg nimic, dar e o groz vie!

119. Când am v zut, în închisoare, c  tot regimul care mi se aplic
e inoperant - puteam eu, ca om, s -mi explic asta? i atunci m-am
gândit c  exist  o for  supracosmic , transcendent , numit
Dumnezeu. Numai El putea face isprava asta, ca eu s  scap de
înl uire. Pentru c , personal, nu m  pot dezl ui i elibera. Iar a
vie ui acolo, la închisoare, f  asisten a Lui nu se poate; au fost
oameni care au murit... Atunci s-a n scut în mine credin a nelimitat
în atotputernicia i atotbun tatea divin .

120. Am devenit un gânditor cre tin când mi-am dat seama c
 revela ie, f  asisten  divin , nu pot ti nici cine sunt, nici ce

este lumea, nici dac  are vreun sens sau nu, nici dac  eu am vreun
sens sau nu. Nu pot ti de unul singur. Când mi-am dat seama c  f
Dumnezeu nu po i cunoa te sensul existen ei umane i universale.

121. M-a întrebat cineva odat : M  Petric , tu când te a ezi la
masa de scris cum scrii? - Sunt emo ionat de fila goal . Prima mea
grij  e s  nu fiu pândit de demonul originalit ii. Urm resc s  nu fiu
original i s  fiu cuviincios. - E ti inspirat? - Nu, nu st  niciodat  un
zeu în col ul camerei mele când scriu eu. Sunt foarte nelini tit. Eu,
care sunt cre tin... Am dou  nelini ti; s  nu se afle în expunerea mea
nici o inadverten  terminologic i nici o impietate.

122. Nu m  intereseaz  trecutul. De câte ori m  întreab  cineva
când m-am n scut, spun c  într-unul din anii trecu i.

123. Treisprezece ani de închisoare... Aveam doar o h inu  de
pu ria . Ne d deau o zeam  chioar i m lig  fript . M-au b tut...
M-au arestat acas . Nici nu in minte anul... Când m-au anchetat am
le inat din b taie. Iac  c  n-am murit! Am stat la Interne trei ani.
Am fost dup  aceea la Jilava, la Ocnele Mari i pe urm  la Aiud. Eu

 mir cum mai sunt aici. De multe ori îmi doream s  mor. Am avut

mereu la itatea de-a nu avea curajul s  m  sinucid. Din motive
religioase... Treisprezece ani! Nu pot s  povestesc tot ce-am suferit
pentru c  nu pot s  ofensez poporul român spunându-i c  în mijlocul
lui s-au petrecut asemenea monstruozit i.

124. M-a întrebat un anchetator: De ce ai vorbit împotriva noastr ,
domnule? - N-am vorbit, domnule. - Cum n-ai vorbit? - P i împotriva
voastr  vorbe te tot poporul român. Ce s  mai adaug eu? i mi-au
dat 20 de ani munc  silnic  f  motive. Mi s-a prezentat sentin a de
condamnare ca s  fac recurs. La cine s  fac recurs, la Dumnezeu?

125. Am fost solicitat, în închisoare, s  scriu pentru revista Glasul
Patriei, ca i Nichifor Crainic. Mi s-a p rut ciudat s  fii arestat i s
scrii, s  meditezi. Adic  s  spui: v  mul umesc c  m-a i arestat! Asta
era o porc rie nemaipomenit , s  obligi un de inut s  scrie. El poate

i scrie memoriile, dar nu pentru tine, la care-l persecu i...
126. Eu, cultural, sunt un european, dar fundamentul spiritual e

de ran din Muscel. La închisoare, grija mea a fost s  nu fac neamul
românesc de râs. i to i din genera ia mea au sim it aceast  grij .
Dac  m  schingiuiau ca s  m rturisesc c  sunt tâmpit, nu m  interesa,
dar dac  era ca s  nu mai fac pe românul, m  l sam schingiuit pân
la moarte. Eu nu tiu dac  vom fi aprecia i pentru ceea ce am f cut;
important este c  n-am f cut-o niciodat  doar declarativ, ci c  am
suferit pentru un ideal. Este o monstruozitate s  ajungi s  suferi
pentru un ideal în mod fizic.

127. Defini ia mea este: Petre ea, românul. Am ap rat interesele
României în mod eroic, nu diplomatic. Prin iubire i suferin . i
convingerea mea este c  suferin a r mâne totu i cea mai mare dovad
a dragostei lui Dumnezeu.

128. Eu n-adun nimic. Îmi spunea un pop , zice, p i dumnea-
voastr  v  risipi i a a, v  poate fura oricine... Zic: uite, p rinte, eu,
zic, am adoptat concep ia regelui Fran ei în materie de risipire a ideilor
mele. Concep ia lui despre cartof. Când au venit cartofii din America,

ranii nu-i cultivau. „S  mânc m noi buruiana asta din p mânt...”
Ce a zis regele Fran ei? „M , seam , m , cartofi pe mo ia mea i,
când or vedea ranii c  îi p zesc, or s i dea seama c -s lucru bun.

sa i-i s  fure, c  a a se r spândesc cartofii în ar .”
129. Odat , în hol la Athénée Palace, m-a arestat Securitatea pe

motiv c  fac specul . Cu ce? i-am întrebat. Nu mi-au r spuns. i
atunci mi-am adus aminte de vorba unui prieten de la Cluj: „Cu idei,
frate, cu idei!”

130. Un umanist pur, adic  indiferent religios, practic  formele
vie ii de jungl , împingând cruzimea pân  la forma gratuit  a
bestialit ii tigrului. Vremea noastr  este plin  de astfel de exemplare.

131. Umanismul este una din formele grave ale r cirii omului
modern, care pleac  din antropocentrismul Rena terii. În Rena tere,
„titanii” s-au umflat prin autocunoa terea necunoa terii. Ei nu se
cuno teau pe ei în i i au crezut c  s-au descoperit ca oameni.

132. Omul - javra asta biped , pe care eu îl consider „animal prost”,
homo stultus - atunci când se screme s  fac  singur ordine, adic
când practic  umanismul, îl înlocuie te pe Dumnezeu cu el. Nic ieri
Dumnezeu n-a avut de furc  cu dracul mai mult decât în sacrul spa iu
al Italiei. Acolo, adic , unde s-a n scut umanismul în Rena tere.

133. Vlad epe  are meritul de a fi pus pe tronul Moldovei pe cel
mai mare voievod român, pe tefan cel Mare. Cu armele! Are meritul

 l-a i b tut. i are mai ales meritul c  a coborât morala absolut
prin epele puse în cur la nivel absolut. Dormeai cu punga de aur la
cap i i-era fric  s  n-o furi tu de la tine. sta-i voivod absolut, Vlad

epe . P i f sta istoria românilor este o paji te cu miei!...

Sursa bibliografic  de referin  este cartea: Petre ea, Între
Dumnezeu i Neamul Meu, edi ie îngrijit  de Gabriel Klimowicz,
Funda ia „Anastasia”, Editura „Arta Grafic ”, Bucure ti, 1992.
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Sub acest titlu apare, în 2017, acest masiv volum de 939 pagini.
Pe foaia de titlu este trecut coordonator Academician P un Ion
Otiman, dar edi ia este prefa at i îngrijit  de c tre Prof. Dumitru
Popovici, cu sprijinul Asocia iei Culturale „ ara Alm jului”. M r-
turisesc c  foaia de titlu este u or confuz i neortodox organizat .
În toate c ile, citite pân  acuma, am v zut c  pe coperta întâi sus e
locul autorului c i, iar „coordonatorul” î i are pozi ia tradi ional  în
pagina de gard . Situarea coordonatorului pe locul autorului este
pân  la urm  o uzurpare de rang, ca s  zicem a a, generat  de dorin a
trufa  a „uzurpatorului”.

 îndoial , orice carte are un rost. În privin a atingerii scopului
propus se pot exprima puncte de vedere. Iar în cele ce urmeaz , voi
exprima un asemenea punct de vedere. Cred c  volumul s-a voit pe
sine ca o lucrare „peste i dominând timpul, mul umind pe to i i pe
toate”. Dar, nu sunt vremile sub oameni, ci sunt bie ii oameni sub
vremi, ca s  amintim vorbele cronicarului. O încercare de a r sturna
acest adev r fundamental nu avea cum s  se termine decât, i folosesc
cel mai blând termen care îmi vine la îndemân , dezam gind.

Am s  încerc s  le iau pe rând. Primul capitol, „Geografia, calitatea
solului, relieful”, semnat de Ana Neli-Ianas, este bogat în am nunte,
scolastic întocmit, înso it de grafice i imagini conving toare. Cred

 acest capitol este un succes.
Al doilea capitol, „Alm jul de-a lungul timpului”, trebuia s  fie

piesa de rezisten  a c ii i coloana ei vertebral . Sunt adunate

acolo sumedenie de date, este folosit  o bibliografie bogat , de i
insuficient , dar capitolul r mâne neconving tor i con inând destule
concluzii eronate. Epoca veche (paleolitic, neolitic, bronz, Halstatt.
La Tene i vremea roman ) este tratat  corect i cu acribie, fiind,
pân  la un punct, un adev rat inventar istoric. În schimb tratarea
epocii medievale dezam ge te profund.

Autorii nu au în eles rostul special al Alm jului în Evul Mediu,
locul s u special, aproape autonom, sub coroana maghiar i mai
ales nu au în eles originea districtelor militare. Autorii ajung s  prezinte
aceste districte ca pe un soi de inova ie a regalit ii maghiare, când
ele erau o realitate str veche, pur româneasc , pe care regalitatea
maghiar  a fost obligat  s  o recunoasc i s  o trateze cu respect.
Faptul c  în bibliografie nu par s  fi fost folosite lucr rile funda-
mentale asupra forma iunilor române ti din Transilvania Evului Me-
diu, semnate de c tre Radu Popa, cu siguran  a contribuit la vehicu-
larea unor concluzii gre ite. De folos ar fi fost i folosirea studiului
semnat de subsemnatul despre Cavalerii Teutoni în Banat (articol
prezent i în volumul meu Borloveni, Cluj, 2008 pe care, se pare, unii
dintre autori l-au consultat). Pentru epoca otoman  utilizata mai cu
aten ie lucrarea lui Traian Bir escu, Banatul sub turci, Timi oara,
1934. Dar absolut dramatic insuficient i gre it este prezentat veacul
al XVIII-lea b ean. O perioad  esen ial , dac  nu decisiv , în for-
marea caracterului b ean. Nici nu putea fi altfel, c ci dou  lucr ri
fundamentale: Sonia Jordan, Die keiserliche wirtschaft politik în
Banat in 18 Jahrhundert, München, 1987 i Hans Wolf, Das Schul-
wesen des Temeswarer Banats in 18 Jahrhundert, Baden 1935, au
fost pur i simplu ignorate. C i care foloseau documente din Arhiva
de r zboi i civil  a Vienei, c i care sunt esen iale i a c ror citare
nu este optativ . Pentru veacul XIX i pân  la 1944 autorii s-au
str duit dar iar i cu poticneli. Sunt ignorate personalit i alm jene
esen iale, spre exemplu Colonelul Pavel Boldea, ajuns ef al preo ilor
Ortodoc i din armata cesaro-craiasc . Nu sunt amintite personalit i
i rolul lor în cadrul Comunit ii de Avere gr nicere ti. M  gândesc

la Lt. Col. Romulus Boldea (Prefect al Severinului în 1927-28 i 1938
i Pre edinte al Comunit ii de Avere în 1939-1944) care a acordat

sumedenie de burse la colarii merituo i din Banatul gr niceresc
(între ei viitorul Mitropolit Nicolae Corneanu), la faptul c  sub
administra ia lui a fost ridicat Hotelul „Cerna” din B ile Herculane i

 din ini iativa lui a fost publicat  „Istoria Comunit ii de Avere”, a
Dr. Antonie Marchescu. (Cu regret trebuie s  spun c  reeditarea
acelei c i de c tre acad. P. I. Otiman, a fost f cut  sub orice nivel
editorial, de fapt a fost copiat  edi ia princeps cu toate gre elile, cu
normele ortografice din momentul apari iei i cu o hârtie de cea mai
proast  calitate). Din bibliografie lipse te o alt  lucrare esen ial ,
cea a lui Petre Nemoianu, Valea Almajului ap rut  în volumul „Ba-
natu-i fruncea”, Lugoj, 1929. Personal, g sesc exagerate meritele
atribuite lui Iancu Conciatu ( prezentat de presa interbelic  din

Alexandru NEMOIANU
      (SUA)

OPINIE
„Alm jul de ieri, de azi i de mâine, sau mult dorita
Vale a Miracolelor”, Editura Academiei i Artpress,
Timi oara, 2017 (P un Ion Otoman, coordonator).

Pavel Filonov - 11 capete
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Timi oara într-o lumin  nefavorabil , i total insuficiente cele care îl
privesc pe Eftimie Gherman. La fel de expediate sunt rolul Episcopiei
Caransebe ului i numele celor care au sus inut material Biserica.
(M  refer din nou la un caz pe care îl cunosc, al lui Romulus Boldea
din Borlovenii Vechi). În general referindu-ne la bibliografie, trebuie

 sesiz m, din p cate, c  o mare parte a lucr rilor foarte importante
scrise despre Alm j, nu a fost nici parcurs i nici reprodus  în acest
volum. Ceea ce desigur explic , în unele capitol, schematismul, s -
cia ideilor i a evenimentelor prezentate.

Tragica experien a a scurtei perioade din toamna lui 1944, când
trupele sovietice au trecut pe acolo este scurt i cam impersonal pre-
zentat . Ororile acelea sunt înf ate ca detalii dintr-un trecut irever-
sibil. Este pomenit acolo înv torul Vasilic  Popovici dar nu sunt
pomenite ororile pe care el si familia lui le-au suferit. P cat!

Mai departe nu sunt redate îngrozitoarele persecu ii din anii urm -
tori, genocidul, distrugerea în mas  a popula iei germane a Banatului
i modul în care economia i gospod riile frunta e alm jene erau

distruse deliberat, bucat  cu bucat . Sunt aminti i partizanii din Almaj
dar nu i cozile de topor care i-au tr dat sau care au acceptat s  fie
martori ai „acuz rii” contra lor. Nu  sunt amintite numele celor care
au f cut în Almaj „colectivizarea” i crimele la care s-au dedat. Din
amintire îl pomenesc pe Ilie Tola din Borlovenii Vechi, o bestie. Un
adev rat scandal îmi pare îns  punerea în paralel a unor gânduri
exprimate de c tre Dr. Iuliu Maniu i Petru Groza. Dr. Iuliu Maniu un
simbol al corectitudinii morale i Petru Groza, o bestie amorala i o
ru ine a politicienilor români. La fel de scandalos, la limita indecen ei,
îmi pare faptul c , pentru a doua oar , o anume Icoana Budescu
exprim  anume regrete pentru desfiin area colectivelor din Almaj.
Mai apoi nu este exprimat faptul c  epoca stalinist  a însemnat dis-
trugerea sistematic  a Alm jului, a tradi iilor sale spiritual, economice,
culturale i de ierarhie social . Capitolul al 3-lea, „Popula ie i locuire
în Alm j” de Ana Neli-Ianas îmi pare scris bine i profesional, prin
date i documentare, la fel cap.4, „Graiul alm jenilor” al Florinei B cila
mi se pare foarte conving tor, cu observa ia c  autoarea uit  adesea
tema pe care i-o propune - graiul alm jean i utilizeaz  sintagma de

ean, ceea ce ar presupune extinderea ariei de cuprindere i
oblig  la considera ii ample, având în vedere diversitatea subdia-
lectului b ean. Excelent mi se pare Capitolul 9, despre înv mântul
din Alm j, scris de profesorul Pavel Panduru care arat  condi iile
dramatice în care dasc lii alm jeni, persecuta i, marginaliza i, au reu it

i fac  datoria. Capitolul 10, „Cultura i Arta în Alm j”, scris de
Florina Nica, este foarte informativ, util i bine scris. La fel capitolul
11, „Traditii almajene” scris de Maria Vâtca i Diana Otiman merita
lauda pentru utilitate. Sunt de p rere c  urm toarele capitole dedicate
vie ii spirituale i culturale din Alm j ar fi trebuit adunate sub un
singur generic . M  refer la cap. 19,11 i 12 acesta din urm  dedicat
vie ii spirituale din Alm j scris de catre Gh. Rancu-Bodrog, o încercare
merituoas , dar cred c  insuficient a fost demonstrat faptul ca tot ce
este superlativ în sufletul alm jan se datore te Ortodoxiei române ti.
În acest context am r mas surprins de reproduceri de „biserici” de
lemn alm jene din, zice autorul, veacurile XVI-XVII. Nimeni nu tie
dac  acele biserici au existat i absolut nimeni nu poate ti cum
ar tau. Imaginile respective sunt fantezii care nu î i aveau locul într-
un capitol de prezentare a istoriei reale.

Mai multe detalii meritau cele doua m stiri alm jene, Putna i
ara Alm jului. Cât prive te „Minorit ile” religioase i rolul lor în

via a alm jenilor este prezentat, dup  p rerea mea, cu prea mare
generozitate.

Dup  p rerea mea, capitolul al 13-lea, „Scrieri despre Almaj” este
cel mai interesant. El a fost alc tuit de c tre Prof. Iosif B cila i fiica

sa Conf. Dr. Florina Maria B cila. Scriitorii alm jeni sunt prezenta i,
în marea lor parte, într-o imagine cuprinz toare. Dar sunt i excep ii
,  cu  atât  mai  surprinz toare,  când  e  vorba  de  unul  din  cei  mai
importan i (dac  nu cel mai important) scriitor al zonei i al Banatului,
Ion Marin Alm jan, a c rui oper  a fost prezentat , paradoxal, foarte
parcimonios, al turi de un scriitor a c rui oper  este consemnat
doar în manuscris. Un spa iu mai generos trebuia acordat activita ii

rintelui Profesor Doctor Petrica Zamela. Dar spiritual Alm jului
apare acolo viu i nemuritor. În ceea ce prive te capitolul al 15-lea,
scris de C. Go a i acad. I. P. Otiman, care s-ar fi dorit a fi un soi de
„finis coronat opus” dezam ge te mult... Autorii au c utat s
mul umeasc  pe to i i finalmente au iritat pe mul i. In primul rând ei
comit o enorm  gre eal  de logic . Folosesc o logic  „circular ”,
circulus in probando. Adic  afirma ia devine argument prin aceea i
vorb  sau una similar . Cu alte cuvinte, ei par a spune „În Alm j este

u fiindc  este o stare negativ ”. Asta nu ajunge.
Este amintit  depopularea Alm jului (în general în lume problema

nu este depopularea, ci suprapopularea) dar, chiar a a fiind , de ce
nu sunt aminti i cei vinova i de aceast  depopulare? Cei care au silit
genera ii de tineri alm jeni sa ia calea dureroas  a „ colilor
profesionale”. Este oare mai pu in rea depopularea prin „ coli
profesionale” decât c utarea de lucru în „apusul” Europei. Nu cred.

car parte din cei pleca i în „apus” vor veni înapoi i vor putea
relansa economic Alm jul. Nu este pomenit  catastrofala
administra ie Sorin Frunzaverde. Un personaj cu asemenea nume
predestinat nu ar fi trebuit s fie tolerat în via a public  din capul
locului. Nu sunt amintite jafurile forestiere i încerc rile de distrugere
a singurei bog ii autentice a Alm jului, frumuse ea naturii. Nu sunt
amintite cazuri de încercare de furt i în el ciune sfruntate. A a a
fost încercarea Miclea- iriac la Bozovici sau încerc rile de
„concesionare” fraudulent i distrugere a râului Nera f cute de
condamnatul penal Pavel Verindean al Prigorului. Graficele multiple
i socotelile f cute în zone ale Elve iei i Olandei nu sunt de ajutor.

Alm jul nu este nici Elve ia i nici Olanda.
Cartea dezam ge te fiind, voit sau nevoit, un soi de justificare a

sistemului neamului prost care st pâne te România din 1990. Viitorul
va fi al unui Alm j ren scut spiritual, învigorat demografic, inventiv,
viu. Acela i ieri, azi, întotdeauna.

Am încheiat aceste rânduri în zori de ziu , în gangul casei Boldea
din Borlovenii Vechi. Era rece, dar senin i soarele urma s  r sar
peste brazii care dominau p durea gospod riei, „cracul Boldei”. L-
am urm rit cu ochii larg deschi i, pân  ce, r rit, soarele mi-a umplut
ochii cu lacrimi. Atunci am tiut c o nou  diminea  s-a rev rsat
asupra Borloveniului.

Pavel Filonov - Formele care ac ioneaz



32 Anul VIII, nr. 10(86)/2017Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine

TOAMNA / AKI

grele desfrunziri -
inutil  recolta
de-n elepciune
riche le défeuillage -
inutile la récolte
de grande sagesse

*
crâng de M iastr  -
în aurul din frunze
cântul t cerii
bois de Maiastra -
dans l’or des feuilles mortes
le chant du silence

*
ultima frunz  -
între ramuri de ar ar
plin cuibul gol

la dernière feuille -
entre les rameaux du chêne
plein le nid désert

*
cie e ro ii -

pe gardul de nuiele
stolul de vr bii

cynorrhodons rouges -
entre les rameaux d’épines
nouée de moineaux

*
dansând  frunza
se a terne-n c rare

 moar  pu in

la feuille dansante
se couche dans le sentier
pour mourir un peu.

*
clepsidr  de nori -
nisipul plajei cerne
pustietate

clepsydre des nuages -
le sable de la grève
crie solitude

*
cade o frunz  -
pisica prinde-n gheare
umbra zborului

Paula ROMANESCU

tombe une feuille rouge
le chat attrape de ses griffes
l’ombre du vol

*
dincolo de nori
cronc nit de cocoare -
mai s raci c-un vis
au-delà des nues
croassement des cigognes -
nous un rêve de moins

*
ciorchini necule i -
viespile i bondarii
ocupa i foarte
des grappes oubliées -
les bourdons et les guêpes
à la cueillette

*
cini uri -

în foste sere cioburi
zdren e de soare
hautes les broussailles -
dans les feues serres de
légumes  haillons de soleil

*
solie din larg -

 ramul de m slin
porumbelul gri

message du grand large -
une colombe grise arrive
sans branche d’abricotier

*
înspumat valul -
la mal de mare moart
cochilii negre
blanche la vague -
au bord d’une mer morte
des coquilles noires

*
cântecul frunzei
în vântul de octombre -

cut poetul
le chant de la feuille
dans le doux vent d’octobre -
muet le poète

*
la moartea frunzei

durea-n s rb toare -
ip t de cocori

morte la feuille -
la forêt est en fête
cri aigu d’oiseaux

*
vechiul carusel -
în rotitoare frunze
nou  poveste
le vieux carrousel -
sur les feuilles qui tournent en
rond une nouvelle histoire

*
pa i pe alee
poarta întredeschis  -
palid  luna
des pas dans l’allée
la petite porte entrouverte -
tremble la lune

*
turma sub brum
câinii în jurul stânii -
urletul haitei

troupeau sous la brume
chiens de garde tout autour -
hurlement des loups

*
nici corb nici vulpe -

în crângul r mas umbr
zvon de fier str u
ombre la forêt -
crissement aigu de scie
ni corbeau ni renard

*
scrâ net de joag r
peste vârfuri cronc nit -
 crâng retrocedat
crissement de scie
échos de croassements -
bois rétrocédé

*
muntele-albastru
rece umbra corbului -

 gr besc pasul
la montagne bleue noire
l’ombre du corbeau glisse -
faut se dépêcher

*
ir de cocoare -

pe deal cocenii-n stoguri
i vân t vântul

rangée de cigognes -
les meules dans le blanc
brouillard et violet le vent

*
cât vezi cu ochii
pustiu de z ri cenu ii -
armate de nori
jusqu’à l’horizon
des grands armées de nuages
nous couvrent de gris

*
un singur greier -
în cenu a din vatr
ip t de-absen e

une seule cigale -
dans les cendres du foyer
cri de l’absence

*
zvon de plecare -
noile rândunele
nelini tite
appel du départ -
les nouvelles hirondelles
toutes frémissantesPavel Filonov - Capra
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{tefan Radu MU{AT

Toamn  alb  de mesteac n

Trestii nalte îng lbenesc
Într-un fream t lin de oapte,
În frunzi  se adâncesc
Lungi scântei de frunze moarte.

Lacul palid î i adun
În oglinda c toare
O corabie de spum ,
Navigând pe col  de soare.

Într-un lic r norii curg
Printre ramuri de mesteac n.
Soarele c zu-n amurg,
În adâncul unui cearc n.

Din tufi uri risipite,
A ie it un cârd de ra e.
Zgribulite, alarmate,

ne ca ni te e.

Inutili, adânci i tri ti,
cini cu flori c runte

Se destram  pe miri ti,
Albind ploile m runte.

În scântei sub iri, în zare,
Pogorâte pe p mânt,
O cicoare se de ir
În rafale reci de vânt.

Glas de moarte, ireal,
Prinse valea de rân .
Frun i înalte de stejar
Se-nro ir  sub furtun .

Umbre falnice se prind,
De la ceruri la p mânt,
Zmei tirani c ri venind
Pe spin ri adânci de vânt.

Îngrozi i fiind de lumin ,
Vars  ploaia în uvoaie.
Toamna alb  de mesteac n
Lânceze te în noroaie.

O problem i jumate

A venit de nu tiu unde
Nec jit  o albin ,

 din floarea cu merinde
A r mas o r cin .

Dar un flutur panicat,
Povesti cu am nunte.

 un vânt neînduplecat
Veni-n goan  de la munte:

- Asta nu e o întâmplare,
Vântu-ncurc florile...
Iar un pui de corb tresare,
Scuturând aripile:

- Nici pe ramuri nu-i desag
Vântul plec  salcia.
Albinu o, sor  drag ,
Se anun  vreme rea!

Într-o propozi ie,
Un arici mai în elept,

cu supozi ie,
Trâgând aerul în piept:

- Dac  noaptea cre te foarte...
Mi-a r mas ceva în tind

i-mp im pe jum tate;
Ceva mere... Am i ghind ...

- Asculta i ce v  zic eu!...
Spuse un greier pric jit.

 ne încurc  tare, z u,
Dac  toamna a venit...

Mândru c-are un gr unte,
i l-a prins la talie,

 din gur  înainte,
Intonând o arie.

,,Copil ria c tore te din arip  în arip
de vânt, smulgând sufletele norilor,

în c utarea soarelui”
tefan radu mu at



Irina Lucia MIHALCA

34 Anul VIII, nr. 10(86)/2017Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine

tii tu, omule...?

tii tu, omule,
când prim vara nu va mai fi doar o zi,
când florile- i vor continua înflorirea,
când p rile- i vor duce tot mai departe cântul?

tii tu, omule,
când zâmbetul omului nu se va mai stinge,
când soarele ne va mângâia prin fiecare r rit,
când anii vor fi doar perle în irate în colierul vie ii?

tii tu, omule? Hei, ascult , ve nic nemul umitule!
Sub fiecare piatr -i ascuns  o durere,  în cruciada vânturilor,
fiecare cetate departe- i poart  tânguirea
prin glasurile  celor zidi i în întunericul gândurilor.

Dincolo de eclipsa inimii,
prive te, omule, delta cu nuferi înflori i!

Tu, cel care mereu te-ndoie ti, prive te
i las  s i treac  furtuna

întins  în suflet ca vi a s lbatic !

Sub cerul dogoritor, mistuit de ar a dorin elor,
în curând, o ploaie binef toare î i va potoli setea.

Sub pic turile din cer, în primul vis îmbr at sub stele,
simte iubirea, respir  pacea din adâncuri,
acolo unde lumina a str puns întunericul
pentru ca sufletul s i încol easc
cu bucuria clipei i-a fiec rei provoc ri!

Un nuf r i-a deschis larg petalele s i nasc  fiul.
Peste azurul m rii în fierbere, o alt  furtun ,
un pesc ru  cu aripile-ntinse i-o nou  c utare...

În drumul spre stele

Sim i c i s-a mai întâmplat asta, i-e dificil s  alegi.
i-atunci cum separi iluzia de realitate?

De ce ne-amintim trecutul, dar nu i viitorul?
Totul este posibil cât înc  n-ai decis, nelimitat este gândul.

tii c  o pic tur  de ap  poate leg na floarea rodiului t u,
o pic tur  care nu se va mai reface, odat  c zut .

Aminte te- i, aminte te- i, în spirala respira iei opre ti timpul!
În lini tea ciudat  a lunii, ne-am r cit pe câmpul de petale,
doar margaretele ne-au luminat calea.
Plou . Timpul pare golit, limitat.
Aminte te- i, aminte te- i, pe câmpul de petale ne vom întâlni!
- Via a este acolo unde cre te iarba, iar binele,

acel ceva m rind ansele  s  lumin m drumurile
i s  vedem gropile.  De aici i grijile noastre, mai mari

sau mai mici, siguran a sau nesiguran a depinde de noi.
Tot ce conteaz  este s  men ii focul i flac ra vie
care ilumineaz  - gongul care une te ziua de ieri cu cea de azi -
un dans exist , mereu, în toate!
Spre rmul de petale imagina ia î i continu  firul oaptelor...

 - Un transfer de c ldur , sta-i dansul!
 Ce se întâmpl  când ne-ndr gostim?
 - Un b rbat este interesat de ochii i reac iile iubitei -
feminitate i reac ii -, când ochii nu mai sunt
în centrul aten iei lui, reac iile mor.
Cine cunoa te iubirea, cunoa te i pornirea ei, de i,
trebuie s  recunoa tem, orice femeie- i dore te i ceva sadism
în pasiunea lui pentru ea.
Ecoul vibra iilor prin oglinda sim irilor, emo ii vii!
 - a ce se deschide spre culoarul înaltelor sim iri!
Unde-i realitatea, ce-i misiunea?
- Acolo unde-i misiunea! Sufletul c tor
se-a eaz  în vis unde-i place, aici, pe p mânt, este chinuit
 pentru a se u ura, a lumina, a se-n a.
 Spre ce tinde tot ce facem, tot ce dorim, iubitule?... - Spre stele!
Via a, adev rata via , este iubirea, pentru c  a tr i,
cu-adev rat a tr i, înseamn  a iubi, ziua de mâine-i misterul

ruia-i dai voie s  se dezv luie.

Po i s i ui i b ile inimii?
Totul urc . Urc m, nimic nu se-opre te pe drum.
- Dac  mi-ai cucerit teritoriul viselor,  veche-i memoria clipei.
Visul este o stare de amintire a unor clipe
din memoria sufletului!
 De ce în timpul sta?
- Nu are timpul sta niciun timp!
 E ti femeie, sunt b rbat - o simbioz  -, vreau s  te-mplinesc
adânc, iubito, s i tai respira ia de pl cere,

 plângi pentru c  nu- i po i controla emo ia,
 sim i magnetul dintre noi, s  accep i ciocnirea faliilor,
 te bucuri de cutremur i de momentul divin - pl cere

nedefinit , eliberare de trup -.
 Da, iubitule, s mân a de lumin , dincolo de risipirea norilor,
 dincolo de furtunile nea teptate, ciocnirea m rii de valuri,
 un cântec de nuntire din adâncuri,
 un dar al iubirii, un dar necunoscut de cer!

 C ut m, vis m, c torim în acest amestec, tu i cu mine.
Cunoa tem bine ro ul macilor i  verdele diafan al câmpului,
 fiorul copacilor t inuit în coaja amintirilor.
 - F  s  vrei, sclipiri de lumin  lic resc din trecutul cald.
Dac  e ti în gândul cuiva, ceva din tine s-a transferat acolo!
 În perle rotunde se preschimb  pic turile, în dep rtate amintiri,
 crengile rodiului t u se leag . Un punct abisal!
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Empatia i hipersensibilitatea mi-au adus mari necazuri în via ,
dar f  ele nu a  fi devenit ceea ce trebuia s  devin. Exist  anumi i
oameni care se deoache foarte u or i care în contact cu al i oameni
se contamineaz  cu convingerile acestora. Cum informa iile nu prea
sunt compatibile, omul devine agitat, nervos, apoi se simte golit de
energie, deprimat. În plan fizic are dureri groaznice de cap, stare de
grea , vom . Structura informa ional  a individului este grefat
pe un suport energetic. Dac  acest suport este slab (cantitate mic
de energie), atunci întreaga structur  informa ional  este mereu afec-
tat i remodelat  de structurile cu care intr  în contact. Dar a a cum
exist  un sistem individual de energie-informa ie, exist i un sistem
social de energie-informa ie. Este asemenea unui arbore cu ramuri
principale reprezentând principalele tipare de gândire (religioase,
sociale, morale...) care se tot divizeaz  (grupuri zonale, limb , preo-
cup ri, nivel de cultur i cunoa tere, aspira ii) la periferie fiind struc-
tura individual . Fiecare structur  individual  este conectat  la o

cin  care duce pân  la sursa primar , dar schimbul de energie i
informa ie este influen at de traiectul dintre individ i surs . Cu cât
un individ este mai dogmatic, pasional adept al unor idei sau gru-
puri, are mai denaturat  comunicarea sine-surs . De fapt, cu cât
sunt mai mul i intermediari, e o problem  (dac  sunt congruen i,
ei confer  un plus de putere individului, dac  sunt conflictuali, îi
confer  sl biciune i îl intoxic ). Oamenii gânditori care elimin
patimile politice, sociale, religioase fac un scurtcircuit i se conecteaz
cât mai aproape de surs .

Lucr torii în domeniul psihic au abilitatea s  vad  aceast  struc-
tur  planetar i s  se conecteze în punctul/ramura care îi intereseaz ,
accesând putere i informa ii sau introducând acolo anumite infor-
ma ii. Conectarea se face involuntar sau semicon tient, func ie de
capacitatea i interesul utilizatorului pentru un anumit domeniu.
Involuntar, oamenii toleran i, cu informa ii din cât mai multe domenii,
curio i, care au avut contact cu oameni din medii cât mai diverse i
preocup ri cât mai diverse... au o capacitate sporit  de a se conecta
în mai multe i diferite zone i ramuri. Probabil lucr torii în domeniul
psihic fac asta con tient, recreând în interiorul lor un model asem -

tor/identic cu cel în care vor s  se conecteze. Asta implic i o
emo ie care trebuie recreat i se face prin reactivarea/reamintirea
întâmpl rii reale când lucr torul a fost în mediul/modelul respectiv.
Din acest motiv este bine s  adun m emo ii intense (dar nu cople i-
toare) din toate experien ele i contactele vie ii noastre.

Este posibil ca lucr torul în domeniul psihic s  foloseasc  o
formul  care s -l conecteze la anumite modele. Respectiva formul
este doar o scurt tur , un reflex condi ionat care remodeleaz  struc-
tura energoinforma ional  a lucr torului. Ca exemplu, imaginea sau
numele unei iubite din trecut ne transpune cumva în starea aia sau
reamintirea unei situa ii nepl cute ne d  o stare de disconfort.

O metod  la îndemâna tuturor este autosugestia. La fel ca i hip-
noza (sugestia profund ), poten eaz  sau depoten eaz  anumite ten-
din e. Folosirea ei ca baraj nu este decât rareori o strategie bun . S
lu m cazul unui be iv pe care îl sugestion m s  nu mai bea alcool,

consumul/mirosul/gustul de alcool îi pro-
duce o puternic  grea i stare de vom .
Asta e un baraj în fa a tendin ei de a bea
alcool, necesit  o sugestie mai puternic
decât nevoia be ivului. Practic, barajul pe
care îl construim în fa a torentului trebuie

 fie suficient de puternic s  îi fac  fa ,
ceea ce înseamn  c  hipnotizatorul trebuie

 fie foarte puternic psihic sau sugestia
 fie repetat  de foarte multe ori. Dar ne-

voia be ivului pentru alcool e prezent i
la un moment dat fie sparge barajul, fie re-
fuleaz  prin alt  parte. Sugestia i hipnoza
de blocaj este asemenea unui algocalmin
când te doare capul. În schimb, sugestia
de poten are-depoten are a unei tendin e
e aseme-nea unei mi ri din judo; implic
un consum energetic mai redus i are efi-
cien  pe termen lung. Este un fel de per-
suasiune, de deviere a traseului. Be ivul
con tientizând toate necazurile care îi vin
din consumul de alcool i v zând avan-
tajele ce decurg din abstinen , adic

Empatia ]i
Hipersensibilitatea

Pavel Filonov - Pa ti
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oportunit i pentru a- i satisface alte pl ceri, î i deturneaz  energia
ce îi sus ine pornirea. Pentru el e o pl cere s  consume alcool, dar
dac  abstinen a îi ofer , s  spunem sex, va prefera pl cerea mai
mare. Acum intervine nivelul la care în elege! O în elegere la nivelul
con tientului (care e 7% din psihic) nu va provoca efecte notabile,
el trebuie s  în eleag  asta la nivelul subcon tientului; hipnoza i
sugestia ac ioneaz  la nivelul subcon tientului.

Speciali tii în autosugestie recomand  repetarea de 8-15 ori a
formulelor diminea a i seara. Dup  cum spune Clement Jogout,
orice afirma ie repetat  provoac  fie schimb ri rapide i reversibile,
fie modific ri profunde i durabile. În asta st  secretul folosirii inte-
ligente a autosugestiei. S  presupunem cazul unui om lene . Dup
cum am v zut o formul  de tipul nu mai e ti lene e un baraj ineficient,

i dac  nu mai e lene  nu înseamn  automat c  devine harnic; o pl -
cere e schimbat  cu alta, poate devine be iv; prea pu ini au educa ia
care le permite s  vad  h rnicia ca o surs  de pl cere) i atunci o for-
mul  de depoten are este mai potrivit cu fiecare zi, e ti tot mai
pu in lene ! Dar e mult mai eficient  o formul  de poten are a unei
caracteristici opuse cu fiecare zi e ti tot mai harnic, sim i nevoia s
faci mereu ceva i sim i mare pl cere prestând o activitate.

În cazul unei sugestii simple i adresate unui psihic nu foarte
complex, efectele apar în dou  trei zile, sunt efecte vizibile, efecte de
manifestare. Sugestia îndelungat  sau repetarea de sute i mii de ori
a formulelor induce modific ri în structura psihic . Adic , în primul
caz, un lene  poate avea manifest ri de h rnicie dar în interior r mâne
un lene i în al doilea caz structura lui psihic  se modific  devenind
un harnic. Practican ii autosugestiei tiu c  la început ob in rezultate
foarte bune apoi rezultatele dispar i de multe ori se simt r u... i o
las  balt . Prin continuarea sugestion rii, dup  ce apar primele
rezultate, sugestia p trunde adânc i modific  structura psihic .
Adic , caracteristica lene e înlocuit  cu caracteristica h rnicie.., dar
asta d  peste cap întreg echilibrul psihic al individului, creeaz  ten-
siuni, noi inten ii, dorin e, activeaz  blocaje.., practic, individul i-a
produs o furtun  în interior. Dac  are puterea s  treac  peste simpto-
mele nepl cute i continu , poate ajunge la un nou echilibru. Dac
sugestia nou  intr  prea puternic în contradic ie cu structura psihic
a individului, acesta se poate îmboln vi fizic i psihic, refula în mani-
fest ri nedorite etc. A a c  sugerez sugestionarea moderat  care s
permit  doar efecte de manifestare, când ele dispar înseamn  c
omul a crescut prea mult intensitatea sugestion rii i trebuie s  fac
o pauz  de câteva zile. În acest fel, omul se obi nuie te treptat cu
respectivele manifest ri, subcon tientul i chimismul creierului le
accept i schimbarea structurii psihice se face natural în timp.

Implementarea unei sugestii este asemenea unui mers pe un câmp,
la început e o vag  urm  prin iarb , apoi, dup  sute i sute de treceri,
devine o c ruie b torit , apoi un drum larg. Energia psihic
urmeaz  anumite trasee, dar când exist  drumuri b torite, le fo-
lose te. O parte bun  a autosugestiei este c  dup  o anumit  perioad ,
o simpl  repetare sau amintire a formulei reactiveaz  sugestia i pro-
duce efect la nivelul tuturor sugestiilor repetate pân  în acel moment.

ii emo iilor
Este un lucru cunoscut (de pu ini) dar vorbesc despre el pentru

 necunoa terea acestui mecanism simplu duce la mult  suferin .
Emo iile au atât o structur  informa ional  cât i un c  material,
chimic, neurotransmi tor. Ace ti neurotransmi tori sunt fabrica i
în hipotalamus i sunt specifici pentru toat  gama de st ri: bucurie,
furie, triste e, team , pl cere... când individul are motive i tr ie te
bucurie în mod frecvent, fabrica de c i ai bucuriei prosper ,
chiar ia muncitori i resurse de la alte f bricu e. Pe de alt  parte,
celula unde ace ti c i ajung are dane de acostare specifice fie-

rei emo ii, dar dac  prime te marf  tot de un fel, construie te mai
multe dane de acostare pentru respectiva marf . A a se creeaz  o
predispozi ie a omului pentru o anumit  emo ie, intr  într-un cerc
vicios. Adic , dac  o perioad  îndelungat  a avut întâmpl ri care i-
au indus triste e, fabricile i portul de destina ie au construit f bricu e
i docuri pentru acea stare, astfel c  cele mai mici motive de triste e

au fost adunate i deplasate. ii bucuriei au r mas pu ini i
anemici, docurile în paragin , astfel c  motive serioase de bucurie
au ni te c i anemici care nu reu esc s  acapareze pia a de desfa-
cere. Concluzia este c  dac  ne înv m i persist m într-o anumit
stare emo ional , corpul o înva i ne-o produce în continuare,
folose te cei mai mici stimuli pentru a o perpetua. A a c  dac  suntem
ni te tri ti, pesimi ti, frico i etc i vrem s  dobândim o stare de bu-
curie i fericire trebuie s  determin m produc ia masiv  de c i ai
pl cerii i bucuriei. Motivele i stimulii tuturor emo iilor sunt peste
tot în jurul nostru, dar noi alegem pe care îi b m în seam . A a c
un trist trebuie s i induc  cât mai mul i stimuli de pl cere: de la
savurarea banalei cafelu e, la mirositul trandafirului din fa a casei;
trebuie s  înve e s  plesneasc  de bucurie pentru orice lucru cât de
mic. În acest fel înclin  balan a în favoarea c ilor de bucurie.
Schimbarea unei personalit i triste în una fericit  implic  atât schim-
barea con inutului informa ional i a unghiului din care se prive te
(tristul prive te lumea prin perspectiva pesimistului i vede doar
stimulii ce îi confirm  realitatea trist , fericitul vede lumea frumoas ,
plin  de oportunit i ce îi produc i mai mult  pl cere; de fapt lumea
e un amalgam din care fiecare vede i alege ce vrea; sau ceea ce are
predispozi ia s  vad . Dar i schimbarea tipului c ilor. A a c
arta de a fi deprimat sau de a fi fericit este i poate fi realizat i prin
controlul c ilor.

Un alt aspect care merit  men ionat se refer  la c ii de sintez
(un exemplu ar fi antidepresivele). Un deprimat nu prea poate vedea
nici un motiv de bucurie, dac  ar câ tiga la loto ar vedea c  statul îi
ia prea mare impozit i ni te curve o s -l mint  doar s -i ia banii..., i
atunci i se infuzeaz  în sistem c i ai bucuriei, c i de sintez .
Brusc i f  nici o baz , omul se simte foarte bine (totu i, o percepe
ca pe o stare str in i nu se recunoa te pe sine; are un disconfort
psihic pentru c  se simte bine). Scopul este s -l scoatem din pasa
neagr , s  înceap  s  identifice i s  tr iasc  pl ceri reale. Dac  nu
o face, adic  nu începe s  încarce c ii cu bucurii reale, apare o
discrepan  ce duce sistemul în colaps. Este cunoscut efectul Pro-
zacului care induce o fantastic  stare de bine i care a fost folosit de
oameni normali, vreme îndelungat . O simpl  pastil  î i d  senza ia

 e ti st pânul lumii, po i orice, totul e prietenos i plin de oportu-
nit i. Starea e minunat i pentru a o p stra, continui s  iei pastila în
fiecare zi. Dar efectul chimic nu e dublat de informa ia care s  sus in /
genereze o asemenea stare i la un moment dat cade sistemul, omul
intr  în cea mai neagr  depresie i de regul  zboar ..., în zbor liber de
pe o cl dire înalt . A a c  decât Prozac, mai bine mirosul unei crizan-
teme acoperite de brum  sau zâmbetul unei brunete mignone.

Orice mi care are ca el ob inerea echilibrului, dobândirea armo-
niei. Cel care se mi  î i caut  împlinirea în exterior (masculinul),
femininul atrage ceea ce îi confer  armonia. Asta s  nu mai discut m
în van despre superioritatea b rbatului! Toat  istoria personal  a
omului-trup este pentru a anihila/echilibra diferen ele de poten ial
din sine. Nu degeaba se spune c  omul trup trebuie s  se realizeze
prin manifestarea deplin  a poten ialului s u. O anumit  în elegere
prive te acest poten ial ca resursele omului, capacit ile i talentele
lui. Dar o în elegere de ordin superior o vede ca pe un ghem de
contradic ii, nevoi, tensiuni, impulsuri ce trebuie s  dobândeasc
echilibrul..., i acest lucru se face prin manifestare. Asta e menirea
omului trup. Când dup  nenum rate întrup ri, omenirea î i va fi
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rezolvat/echilibrat toate poten ialele, rostul ei va fi luat sfâr it. Expe-
rien a 3D se va fi încheiat (poate).

Stresul, calciul i îmboln virile. Ce este stresul? Este o anxietate
dublat  de o a teptare negativ , totul pe un fond de fric  visceral .
Mediul social i profesional modern induce o gam  variat  de ten-
siuni, conflicte, pericole (lucruri care nu impresioneaz  decât în mic

sur  con tientul) dar care sperie de moarte subcon tientul (sub-
con tientul este ca un copil mare crescut în p dure). Con tientul
este obi nuit cu tensiunile i conflictele care au devenit o omiprezen
în via a noastr , le prive te ca pe ceva banal care nu îi amenin
via a. Dar subcon tientul, care e totalitatea tuturor celor ce au fost
pân  la noi (oameni ce au tr it în alte vremuri i nu au cunoscut ti-
parul nostru de via ).., se sperie. Vrea s  fug  sau încremene te de
spaim . Asta se traduce prin anxietate i tremur în corp, lipsa energiei
i a motiva iei i entuziasmului. Omul devine o ma in  lipsit  de

combustibil. Ca atare, subcon tientul pune organismul în stare de
lupt , activând sistemul de ap rare. Dar cum nu exist  un pericol
real, aceast  permanent  stare de alarm  epuizeaz  organismul. În
primul rând, energia este direc ionat  în aceast  supraaten ie i hiper-
sensibilitate, astfel c  organele i creativitatea organismului sunt
lipsite de suport energetic. Apoi, reac ia organismului devine alcalin ,
i mineralele (Ca, Mg, K) precipit ; asta înseamn  c  sunt depuse pe

pere ii vaselor de sânge, în articula ii. Asta este cauza majorit ii bo-
lilor moderne. Analizele de sânge arat , logic, o caren  în minerale i
omul începe s  înghit  cantit i imense de asemenea minerale. Dar
reac ia alcalin  nu permite mi carea lor normal  în organism, ele se
depun i problema devine tot mai grav . Problema nu este absen a
calciului din organism, ci blocarea lui. A a c  orice metod  de de-
blocare a lui este binevenit . Evident, blocarea calciului este un
efect i deblocarea lui o tratare a efectului. Asta se face consumând
alimente i b uturi acide: ap  mineral , o et de mere, miere de albine,
cafea, sucuri de fructe, fructe verzi, mur turi (mur turi puse tradi ional
i acrite prin fermenta ie acetic  sau malolactic ). Presupun c i

uturile alcoolice sunt ok. Dar problema r mâne i este reac ia

subcon tientului la tumultul vie ii moderne. El trebuie convins s  nu
se mai sperie. Imagistica mental  folose te tehnici de vizualizare a
creierului pentru a reprograma creierul reptilian i creierul limbic i
pentru a comanda hipotalamusului s  nu mai produc i elibereze
hormoni de stres în sistem. Asta este de fapt tot o problem  de blo-
care a reac iei subcon tientului, o metod  eficient  (pentru cine are
antrenate abilit ile vizualiz rii), dar duce la tensiuni în subcon tient
care vor scurtcircuita prin somatizare. A a c o discu ie cu subcon ti-
entul este ceea ce merge la cauza problemei.

i aici problema este delicat , discu ia cu propriul subcon tient.
Nu, nu este vorba de Vocea interioara; vocea interioar  este o func ie
interesant  a creierului modern. Este dificil mai ales pentru c  este
sperios, nu vine u or la masa tratativelor i are o prezen  cople i-
toare. Nu reac ioneaz  la argumente logice, la atitudine agresiv .

a c  primul lucru important este s  te împrietene ti cu el, s -l con-
vingi c  nu îl pa te nici un pericol i s  te asiguri c  î i va fi al turi.
Un subcon tient care î i este al turi în via  î i spore te for a de
pân  la 14 ori. i foarte important, nu te mai saboteaz . Practic, un
subcon tient prietenos i curajos te transform  aproape într-un semi-
zeu. a c  stresul se dovede te a fi o minunat  ocazie de a sim i
prezen a propriului subcon tient i a ne împrieteni cu el, f cându-
l tovar  pe via .

Suplimentele nutritive, alimenta ia s toas i de ce nu are
ursul coad . Dup  cum am v zut, subcon tientul speriat de multi-
tudinea de stimuli externi î i sisteaz  în mare m sur  sus inerea ener-
getic  a organismului i atunci scoar a social  caut  alternative.
Una proast  este s  suplineasc  cu concentrate nutritive, vitamine,
minerale. Dar pentru c  dinamica energiei i mineralelor în organism
este perturbat  grav, aceste substan e nu fac decât s  înfunde filtrul
numit corp fizic. Se depun pe vasele de sânge, le rigidizeaz , împie-
dicând schimbul de substan e nutritive i aer. Pe de alt  parte,
substan ele active de impulsionare apas  accelera ia organismului
în blan i dup  o scurt  perioad  în care organismul e oarecum
activ..., face poc. Se las  cu cântare de popi! Obsesia pentru vitamine
este iar i periculoas , vitaminele sunt catalizatori ai unor reac ii

biochimice i degeaba se d  comanda dac  orga-
nismul nu are resursele minerale i fiziologice
pentru realizarea acestor procese. E ca i cum
dac  pe un antier ai trei muncitori lene i i be ivi,
i nemul umit de mersul lucr rilor, mai aduci trei
efi aspri sau foarte buni manageri.

La fel povestea cu colesterolul. Dac  iei un
furtun de cauciuc i îl ungi cu ulei, nu îl rigidizezi,
dimpotriv ; dar dac  îl fierbi în ap  cu var reu ti

 îl rigidizezi. Asta e povestea i cu capilarele. i
 nu uit m de Tai Chi gr simi-alcool!

Revenind la concentratele alimentare promo-
vate de anumite firme. Teoretic sunt un coctail
de semin e, uleiuri, vitamine. Eficiente. Dac  ar fi
ceea ce se spune. Sau doar ceea ce se spune.
Aparent un amestec de c tin , nuci, alune, mig-
dale, miere de albine nu are ce s  strice. Te face
bomb . Dar cât po i tr i ca o bomb ? Cât poate

 suporte i cât de rapid se uzeaz  un organism
for at s  func ioneze în suprasarcin i când este
nevoie i când nu este nevoie? i ce te faci când
organismul se obi nuie te cu acest tratament i

 acest stimulent nu mai po i s  te ridici din
pat? i efectul este doar o presta ie ca a unui om
obi nuit.Pavel Filonov - Porcul
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Homeopatia social . Principiul homeopatiei este faptul c  dac  o
substan  (plant , mineral etc.) luat  în cantitate mare induce în corp
anumite efecte/simptome, la o folosire extrem de diluat  vindec
instant un pacient care prezint  acele simptome. Dilu ia folosit  se
prepar  prin ob inerea unei infuzii/fierturi/macerat din care se pun
câteva pic turi (de obicei trei-patru) într-un litru de ap  curat . Dup
agitare puternic  se iau câteva pic turi i se pun în alt litru de ap .
Procedeul se repet , uneori se folose te a treia dilu ie, alteori a zecea.
Ideea este c  prin aceste dilu ii apa se infuzeaz  cu modelul energetic
al remediului i prin consumul apei, modelul energetic ajunge în
câmpul energetic al omului i duce la vindecare instantanee (dac
omul a fost diagnosticat corect, ceea ce nu este u or). Dac  remediul
este gre it, nu exist  nici un risc (a a consider m acum). Pe de alt
parte, o metod  asem toare se folose te în agricultura ecologic
pentru combaterea buruienilor. Pe un câmp puternic infestat, s  spu-
nem cu p mid , se adun  câteva semin e, se ard i cenu a ob inut
este diluat  în câteva sute de litri de ap i împr tiat  cu pompa pe
câmp. În urm torii ani, p mida î i pierde vigoarea i în trei-patru
ani dispare cu des vâr ire. tiu, pare de domeniul fantasticului dar
exist  m rturii i experimente în acest sens. Îns  mecanismul ac iunii
este mai dificil de în eles, de obicei practican ii cred c  prin arderea
semin elor se consum  cumva vitalitatea i energia plantei, este ase-
menea unui virus b gat în matricea energetic  a plantei. Posibil, dar
din punctul meu de vedere, destul de improbabil. Mai degrab
apari ia infest rii cu p mid  vine s  satisfac  o nevoie a ecosiste-
mului respectiv i arderea acelor semin e duce la saturarea câmpului
energetic cu modelul acestei buruieni încât nu mai este nevoie de
prezen a ei fizic ; echilibrul a fost ref cut, buruiana i-a îndeplinit
rolul. Evident c  este o solu ie de moment, trateaz  (eficient) simpto-
matologia. Cu un film de ac iune/violent vindec/anihilez tendin ele
violente, cu unul de dragoste/romantic anihilez capacitatea de
dragoste a individului, cu comediile îl fac un trist blazat. Cu sf îi
anihilez tendin ele de a tr i magia i supranaturalul în lumea
real . Deci practic ( i m  doare undeva c  încep cu deci!) filmele
violente, romantice, sf i comedii anihileaz  pornirile respective în

spectatori, l sând în fotoliu o legum  fericit  (indiferent ce i se în-
tâmpl ) i perfect calibrat ; dânggg!

Doi covrigi i un m r versus cafeaua, cola i pachetul de ig ri.
Mâncarea e bun , din p cate când burta e plin i spiritul e tot
acolo. Porcul se teme de Cr ciun, sufer  de gelozie i prin esa pre-
fer  s  pupe-n bot un broscoi, nu un grobian.

Hrana cea mult  îngreuneaz  organismul. Chiar dac  e s toas
(s toas ??), ea bulverseaz  organismul prin multitudinea de infor-
ma ii pe care le con ine. Dac  e prea mult trecut  prin foc i excesiv
preparat , ea consum  energia vital  a organismului, epuizându-l
sau transformând individul într-un rudimentar. Consumul excesiv
de semipreparate, chipsuri etc transform  mânc cio ii respectivi
în ni te rafina i de duzin , incapabili de originalitate i crea ie de
valoare; excep iile înt resc regula (dac  sunt studiate cu aten ie).

Sunt oameni perfect s to i, eficien i, echilibra i care au în meniul
zilnic dou -trei c ni mari de cafea (tare i amar  c  altfel se nume te
ceai), doi litri de Cola i unu-dou  pachete de ig ri. Sunt ace ti
oameni dovada irefutabil  c  mintea domin  materia? Sau aceste
alimente/pl ceri au un efect benefic asupra organismului, nu unul
nociv cum ni se spune (oare de ce? Tenta ia fructului oprit!!). Este
clar c  r cina majorit ii bolilor metabolice, a st rii psihice proaste,
st  în reac ia alcalin  a sângelui. De aici caren a în minerale (Ca,K,
Mg...), depunerea lor pe pere ii capilarelor, articula ii, lipsa calciului
în creier i ca atare nemanifestarea fenomenului numit calcium efflux,
adic  manifest rile a a-zis paranormale ale omului. Cafeaua are un
efect de acidifiere a sângelui, deci deblocheaz  calciul, nu îl m nânc ,
cum se spune. Cola este o b utur  carbogazoas  (acid carbonic), e
adev rat, are i mult zah r. Se zice c  zah rul îngra ..., eu tiu c  za-

rul e legat de energie! Nu tiu dac  fumul de igar  absorbit prin
alveolele pulmonare foarte repede în sânge are un efect benefic
asupra fizicului, dar cu siguran , fum torii sunt mai activi, mai glume i,
mai eficien i, logici. Al doilea aspect extrem de important, toate aceste
lu-cruri induc o stare de pl cere, de bine. Starea de bine e antagonic
an-goaselor, stresului..., omul se relaxeaz i asta e echivalent  cu o
reac ie neutr  spre u or acid  a sângelui. Adic  stare de s tate.
Pentru confirmare i detalii în plus, c ile doctorului din Vermont,

Jarwis (O etul de mere i mierea de
albine).

Sunt i oameni ce func ioneaz
eficient cu doi covrigi i un m r (bine,
poate exagerez un pic). Aici vorbim
de grâu (oare de ce exist  moda s
nu mai mânc m pâine, c  îngra ...)
drojdie de bere (exist i oameni ce
tr iesc cu bere..., i dac  ar fi berea
aia de acum patru sute de ani, a  prac-
tica i eu meniul asta!) sare i semin e.
În concluzie, un superconcentrat ali-
mentar. Nu vorbesc acum despre for-
ma covrigului i cine a inventat gaura
din covrig i mai ales de ce. Cât des-
pre m r... lumea noastr  a ap rut  ( i
se men ine) pentru c  cuplul primor-
dial din cea mai mediatizat  poveste
oficial  a mu cat din m r. M rul i
ingredientele din covrig, pe lâng
rolul de concentrate alimentare foarte
benefice organismului, au o energie
vital  spiritual  dobândit  în inter-
ac iunea cu omul, în decursul istoriei
sale.

Pavel Filonov - Burghez în c rucior
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Ionel BOTA

Privit  acum, în perspectiva acestor ani
care-au trecut pân  la noi, lirica Irinei Lucia
Mihalca anun a înc  de la apari iile în volu-
me colective, în presa literar , ori cu ecoul
unor lauri binemerita i la concursuri literare,
o poet  matur , un autor care se mi  foarte
original, aproape f  trac i cu dezinvoltura
unui consacrat al genului, între programe i
stiluri, teme i modalit i lirice, grup ri i di-
rec ii.

„Cerul din inima mea” (Timi oara, Edi-
tura Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copert
realizat  de Laura Lucia Mihalca, fiica au-
toarei), volum ap rut prin proiectul „Poezia -
oglind  a sufletului” (concurs de volume de
poezie), în cadrul Programului Pro Cultura/
Dude tii Noi, 2017 este i el scris cu con ti-
in a unei s rb tori a cuvântului, cu un rafina-
ment voluptuos i o voin  irevocabil  de a
exprima o not  novatoare a discursului.

Eul liric opereaz , cu o mobilitate surprin-
toare, muta ii în consisten a fluen ei afec-

tive a emo iilor, senza iilor, sentimentului,
marcând o alchimie a temperamentului care
augmenteaz  arden ele autenticit ii i o
particularizeaz  pe autoare între colegii de
promo ie.

Fiindc , mai ales, nici chiar aceast  explo-
zie de simplitate evocând, dincolo de elanuri
ale sim urilor, un cult al iubirii ca ingenuitate
primordial , nealterat  în dualitate, a fiin ei
omului („Dou  aripi stinghere la intrare/ în-
cearc  s  se-ating ,/ s  simt  aerul primului
i ultimului zbor,/ clipa tr it  în nimbul eter-

nit ii.”), nu scade din valoarea unei poezii
care, în simfonia acestei febrilit i afective,
isc  un spectacol aproape cromatic (poeta
noastr  este i un pictor i un grafician deja
remarcat de con tiin a critic ), un imagism

rturisind o perfect  surprindere ludic  a
temelor modernit ii.

Ca mentalitate liric  eviden iind sensuri
optimiste aceluia i ve mânt liric/ liricizat de
puritate, vulnerat  de d ruiri senzuale, de
candori obstinând între lut i sideral, p mânt
i cer, himer  a ve niciei, poezia Irinei Lucia

Mihalca reconverte te din metafora luminii,
a inluminurii i a inlumin rii, un vizionarism
de-retorizat care aduce cu o c utare a ado-
lescen ei eterne. Iar dac  am fi mai aten i la
atmosfera acestei poezii, am putea depista
un destin al ei, mobilitatea artistic  a autoarei
dezv luind o structur  poetic  unitar , f
mari abateri de la confruntarea permanent
cu sinele propriu, cu germina ia peisajului
interior („Uit -te în jur,/ coboar  în tine i
prive te,/ în lumina strivit  sub gean ,/
din untru în afar , tot ce-am parcurs,/ în cer-
cul fiec rei clipe,/ pic tura de rou  dintre cer
i p mânt,/ via a noastr  a a cum a fost,/

singura noastr  via .”), angelic-paradisiac .
O stare de confesiune înfiorat , panoramarea
gra iei, fiindc  asta înseamn  reconvertirea
sensibilit ii, traseaz  o fizionomie decantat
în experien  a rezisten ei la orice mod  a zi-

lei, la orice ispitiri pretins resurec ionale în
discursul liric contemporan. i transform
întreg ceremonialul poemelor Irinei Lucia
Mihalca într-un imn (cuvânt-lumin ) al fe-
ricirii universale: „Pe drumul spre lumin
mergi, mergi mereu,/ înaintezi, chiar dac ,
uneori,/ e ti nevoit s  te mai întorci, dar
mergi,/ continui s  mergi prin emana iile
umbrelor,/ prin raza de lumin  izvorât  din
En sof,/ prin triada celorlalte nou  raze,/
dincolo de metafora gândului,/ dincolo de
cerul cuvântului,/ dincolo de pun ile litere-
lor,/ dincolo de orice m sur  a omului,/ în
adânc, tot mai adânc,/ departe, tot mai de-
parte,/ treci de v mile atâtor lumi,/ cu erorile,
sl biciunile,/ durerile i primejdiile lor,/ treci
prin fiecare cer/ izvorât unul dintr-altul,/ treci
de vârtejul norilor/ în spirala crea iei,/ înain-
tezi prin visul din vis/ din focul nepieritor al
adev rului,/ în adânc, tot mai adânc,/ departe,
tot mai departe,/ dincolo de trecut,/ dincolo
de prezent,/ spre Eternitate,/ spre a te cu-
funda, din nou,/ în via a izvorului Luminii.//
- La început a fost/ doar cuvântul Lumin !”
(Cuvântul Luminii, p. 116).

Nu avem un simbolism criptic, aici, dar o
solemnizare patetic , un ip t l untric sfâ ie
universul marilor tr iri, deplinul singur ii
(ne na tem singuri, murim singuri) fiind în-
locuit de fo netul irealei lumini. Adesea, fan-
tezia viziunii e temperat  de imagismul pro-
fund al ideii i spore te misterul, exileaz  su-
fletul liric în structura aproape elegiac  a unui
eu controlând cerebral pân i voluptatea
deta rii de senzualul obsesiei incendiare.
Iubirea, ideal, pare a fi, aici, un sediment, un
vestigiu metaforic, rodul, efectul hipnotic al
aglutin rilor „sufletului” incomparabilei
gra ii. Exuberan a temperamentului e, tot aici,
atitudine, nu construc ie, iar alegoricul dez-
volt  inclusiv jocuri ale tragicului într-o ori-

Lirica Irinei Lucia Mihalca sau despre un
ritual germinativ al Poesiei

Glos[ a tuturor
semnificaî\iilor, dragoste...
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ginal  retoric  a nostalgiei („Întotdeauna Ea
i-a p rut un copil r cit./ Iluziile dor pentru

 nu sunt eterne,/ altfel de ce s-ar teme?/
Poate se tem s  se-ntrupeze în alt vis,/ de
aceea gândurile se divid...”), sub genericul
sentimentalismului-viziune, f  exaltarea
erotic  din lirica altor confra i.

Poemul de dragoste (extract din mitul dra-
gostei supreme, desigur) al Irinei Lucia Mi-
halca, pare o rug  continu , un crez solarian
în vreme ce versurile caut  puterea noii rodiri.
Dragostea e o form  de extaz mistic, de clocot
vital într-o configurare paradiziac . Doar c
eul auctorial exerseaz  în oapt  „ademeni-
rea” cuvintelor, sentimentelor, discursului
fiin ei.

Claritatea multora dintre poeme este im-
batabil  iar idealitatea liricii Irinei Lucia Mi-
halca devine un crez inconfundabil, perifraz
a sensibilit ii. În replic  a diafaniz rii ima-
ginarului, explorarea fiin ei umane în profun-
zimea spiritului îndepline te etapele unui
ritual de venerare. Frenetic  magie, înnobi-
lare a spiritului prin cuvânt: „De sco i ni te
tablouri postate atâta timp,/ sim i c  peretele
devine vl guit, inert?/ Ne reg sim pe-ntin-
derea aceluia i câmp./ În nisipul clepsidrei,
în elegem, oare,/ clipa în irat  mult prea repe-
de,/ c  prim vara-i doar o zi,/ c  florile nu
mai înfloresc,/ c  p rile nu mai cânt , c
oamenii/ nu mai zâmbesc i soarele nu mai

sare?//  (...) Priviri, atingeri, oapte, lungi
umbre,/ o mân  întins , vis, dorin ,/ parfu-
mul memoriei, conturul formei,/ senza ia pre-
zen ei, un zâmbet/ i-o lumin , balsam de gân-
duri,/ imagini rev zute cadru de cadru,/ o dis-
perare i convingerea/c  nu se va-ntoarce
niciodat .” (S  treci, s  sim i i s  accep i, p.
65). Misterul erotic insinueaz  întoarcerea
în etern, pare blazonul de via , mascând o
întreag  odisee a fiin ei între traumele me-
moriei pasive i descenden ele terapiilor de-
purificatoare.

Pasional  prin voca ie, poezia Irinei Lucia
Mihalca percepe i intermediaz  nelini ti
metafizice i elanuri ale nesfâr itelor reverii,
supravie uirea tonic  prin inefabil, prin cu-
vânt i prin marile eliber ri ale eului în meta-
for .

Iat  de ce înc  un spectacol ideal, nu cel
senzual-ludic, ar fi în poezia Irinei Lucia Mi-
halca suflul mareic al unei sonorit i distilat
într-un fel de migra iune a emo iilor, ancorare
a r zvr tirilor cerebrale în stilul letrist-elegiac
al ciudatei de-mantel ri a memoriei pân  r -
mâne numai dragostea, iubirea, sentimentul
ingenuu, al temei (mitului) femeii fatale.

Seduc iile poemelor ating un tragism al
st rilor poetice, mimând, tautologic, depri-
varea senzorial  a fiin ei („Prin nodul de la-

crimi curg sim irile noastre,/ continu m s
mergem în umbra/ penumbrei contopite/ din
promisiunea fiec rui vis.”), cu un tonus al
transmisiunilor emo ionale care are declicul
în uvoiul afectiv al jubila iilor juvenile în-
so ind aceast  deja discutat  voluptate me-
taforic . Uneori, „încifrarea” sensului, urmat
de grafierea cu majuscul , au i ele caden e
de ritual, poart i ele aur  de ingenuitate.

Glosa tuturor semnifica iilor este, îns ,
dragostea.

Triumful realit ii senzoriale ine de voin a
op iunilor definitive, aspectul particulari-
zeaz , o dat  în plus, acest univers liric. Co-
municarea cu natura pur , îns , grefeaz  în-
gem ri ale fascina iei atitudinilor cu hiera-
tismul experien elor i al st rii de entuziasm
continuu: „Totul respir , totul vibreaz !/
Respira ia de unde vine, iubitule?/ -Respira ia
înseamn  via ,/ dac  exist , exist i via !/
/ - Unde e ti? Aici, cu tine, a ta!/ - Pân  în
zori mor! M  sim i?/ - Anormal de bine, un
cuib de fluturi e ti,/ am p it, am trecut
bariera,/ sunt dincolo de vis!// - Cu respira ia
te-ating, ne topim,/ o pl cere unic , dur ,
greu de suportat,/ cu mângâieri divine ne
bucur m sufletele./ O încle tare, f  arsuri,/

 nimic, am electrizat clipa!// - A a m-am
trezit, p trun i, contopi i/ - o lini te i-o ne-
bun  pl cere -,/ nicio mi care, transfer de

lumin !/ Zidit  în tine! Prin cântecul sufle-
tului/ m  readuci aici cu pl cerea de-acolo
sim it ./ Un strop de privire, un strop de
extaz!// - Amestec de doi, nu te-ai desprins
de mine./ În contopirea noastr  ne s rutam,
privindu-ne,/ i-n elegeam durerea pl cerii.”
(Atingerea sufletului, p. 72)

Elanurile inocen ei se mi , labile, în
zona s rb torilor sentimentului, proiec ia st -
rilor lirice înso te plonjarea (tot panoramare
sentimental ) în eonul unei clarit i neopar-
nasiene.

Un intimism caligrafiat, regenerând când
i când, prin virtu i de vraj , închin  spiritului

apolinic topica mental  a beatitudinii luminii.
Fiin a, la rându-i, revars  lumin , „tempe-
ratura cuvintelor” explicând i etapele unui
spectacol incandescent. Imagistic  augmen-
tând euforiile fiin ei care scrie, poemul de
dragoste al Irinei Lucia Mihalca nu mai
trebuie fardat cu artificiul calpului.

Un lucru e cert: trebuie urgent abordate
 ezit ri i cucerite în elesurile poeziei pe

care o scrie Irina Lucia Mihalca. Volumul
„Cerul din inima mea” asigur , deja, entu-
ziasmul nostru de-acum; toate argumentele
sunt în favoarea opiniei c  ne afl m în cazul
unui autor matur, înzestrat cu mult talent,
autentic ca un profesionist al condeiului în
strategiile exprim rii lirice.

Pavel Filonov - Vest i Est



Milena MUNTEANU
      (Canada)
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Eu nu-l cunosc personal pe dl. Smarandache, dar tiu c  de oricâte
ori mi-a picat în mân  o carte de-a lui, pe orice tem , am gustat-o cu
pl cere. Uneori are de-a face cu Paradoxismul, alteori are de-a face
cu lumile pe care le descoper , iar ele merg de la Antarctica la
Galapagos, f  s  se opreasc  îns  aici.

În urma unor vizite în Japonia, eu scrisesem o carte despre aceast
ar i crezusem, în mod eronat, c  a  fi dintre pu inii români care au
cut a a ceva. Îmi intitulasem cartea „Din ara Soarelui R sare”.

Totu i, când fac o c utare pe Amazon dup  titlul românesc al c ii
mele, g sesc titlul c ii domnului Florentin Smarandache: „PostDoc
în ara Soarelui-R sare”. Mi-am spus, în gândul meu, c  m-a b tut i
aici, c ci eu fusesem acolo ca turist, nu ca PostDoc. În afar  de bo-

ia de text i fotografii, cartea lui re ine i numele oamenilor de
tiin  cu care a colaborat acolo, precum i preocup rile lor... un

bonus, ca s  zic doar atât.
Cu alte ocazii, îl g sesc în colec ii ilustrate de umor, una mai

haioas  ca alta, aflu c  numele lui e legat de func ii matematice i
teorii care îi poart  numele, e citat în jurnale tiin ifice recenzate,

prezent în colec ii literare, în curente de gândire care îmbr eaz
tiin a cu filozofia etc. Lista nu se încheie îns  aici, ci continu  impre-

vizibil.
De fapt, nu te po i întoarce nic ieri f  s  auzi numele Sma-

randache, ce pare s  fie omniprezent. Nu numai c  so ul meu este i
el din jude ul Vâlcea - de unde este domnul Smarandache. El a f cut
liceul tot la B lce ti. Apoi, au absolvit universitatea la Craiova (unde
sigur c  numele Smarandache rezoneaz  într-un mod aparte), iar mai
târziu au plecat fiecare la studii în alte centre universitare i acum se
reg sesc în lumea nou , dispersa i pe mapamond, nu numai din
cauza domiciliilor permanente în alte ri, dar i din cauza c toriilor
lor eratice, efectuate în calitate de profesori universitari invita i la
conferin e. Paradoxal, acesta este înc  un motiv care s  le unifice
traiectoriile, f cându-le s  par , într-un fel, convergente. Drumurile
lor au trecut i prin Japonia, fiind mânate, în ambele cazuri, de motiva ii
profesionale. De i exist  paralele, nu îmi propun s  le detaliez aici i
nici s  m  pierd în compara ii. Încerc doar s  punctez câteva parti-
cularit i ale traseului distinctiv al domnului Smarandache.

Împrumutând poate din propriet ile particulei-
und  din mecanica cuantic , dl. Florentin
Smarandache apare s  fie, cu probabilit i deloc
neglijabile, prezent în mai multe locuri în acela i
timp. Nu numai c  se afl  în c i scrise la intersec ia
matematicii, tiin ei, poeziei i filozofiei, dar se

se te în mintea atâtor critici, pe buzele atâtor
admiratori... M  întreb unde o s  întâlnesc acest
nume, data viitoare? De i urm resc cu o real
curiozitate acest fenomen, recunosc c  nu îl pot
urm ri pas cu pas. Asta nu pentru c  n-a  vrea, ci
pentru c  e tare greu s  anticipez unde, când i în
ce context îl voi reîntâlni pe dl. Smarandache.

Promit îns  s  p strez un interes constant, atent,
pe problem , care s -mi releve cum un matematician
se poate metamorfoza în atâtea ipostaze...
paradoxale. E ca i cum a  urm ri un fascicol de
lumin  ce joac  în întuneric. Pe mine m  fascineaz
nu numai jocul de lumini i umbre, dar i ineditul
descoperirilor atunci când lumina i se focalizeaz
pe urm toarea topic  de studiu. i atunci zâmbesc,
atât surprins  cât i încântat , s  aflu unde cade
accentul de aceast  dat , i ce mai e de înv at din
aceast  traiectorie neobi nuit , atipic . Paradoxal
în atâtea feluri, la punctul c  nimic nu m  mai
surprinde.

În mod paradoxist,
Florentin Smarandache

 este omniprezent

Pavel  Filonov  - Formula Universului
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Galina MARTEA
(Basarabia/Olanda)

Obliga ia i necesitatea de a exista în lumea p mânteasc  se su-
prapune pe con inuturi ce sunt mai mult sau mai pu in importante în
via a omului. Parte din galaxia universilui, omul este înzestrat prin
na tere de con inuturi spirituale (de intensitate mare/mic ), dar, în
acela i timp, este dependent de con inutul materialismului, aspect
ce îi ofer  satisfac ie sufleteasc  fa  de bunurile materiale. Lucruri
destul de fire ti concepute ca unit i de m sur  în via a fiec rui om.
Respectiv, fiecare om prin tr turile i caracteristicile sale atât pozi-
tive, cât i negative, completeaz i individualizeaz  cultura propriei
societ i. În a a mod, orice societate prin aspectele sale eviden iaz
procesul de dezvoltare uman  ce se remarc  prin nivelul de cultur
i de viat , acesta fiind dependent de con inutul materialismului i al

spiritualit ii. Deci, orice societate uman  î i are tr turile sale speci-
fice, astfel demonstrând care este orientarea prioritara, adic : mai
mult spre materialism sau mai mult c tre spiritualitate. Cu siguran ,
în asemenea situa ii nu va exista un echilibru perfect între materia-
lism i spiritualitate, deoarece natura fiec rui om este foarte divers
una de alta. Evident, posibil, ar fi corect ca majoritatea popula iei de
pe mapamond s  fie adepta spiritualismului, deoarece factorul de
baz  al Universului este considerat spiritul (ce exist  independent
de materie) i nu materia care este considerat  un simplu produs al
spiritului, conform doctrinelor filozofice. Îns , indiferent de aceast
tratare filozofic , lumea p mânteasc  este un produs instabil/schim-

tor care încalc  regulile de joc ale naturii i se conformeaz  mai
mult cu necesit ile i exigen ele personale ce sunt bazate pe materie/
starea material . Astfel, lumea se împarte în diverse categorii sociale
ce reflect  criterii de greutate major  sau minor  în cerin e i preocu-

ri. Nemijlocit, o parte dintre oameni simt necesitatea de a fi mai
ferici i prin con inuturile materiale, iar al ii simt existen a fericirii prin
tot ceea ce este spiritual/imaterial. În a a mod, formula existen ei
umane mereu în diversitate deregleaz  echilibrul vie ii spirituale, în
acela i timp, afectând destul de grav dezvoltarea intelectual i cultu-
ral  a omului.

Pentru a men ine un nivel superior al dezvolt rii umane într-o
societate la baza acesteia ar urma s  existe echilibrul spiritual în cea
mai evoluat  form , având ca suport prioritar dezvoltarea intelectual
i cultural  a individului. În a a mod, comunitatea respectiv  va fi

urmat  numai de efecte pozitive în procesul evolu iei, iar compor-
tamentul i mentalitatea omului va fi urmat  numai de transform ri
radicale/evolutive. Deci, existen a uman  bazat  pe fenomenul spiri-
tualit ii este i va fi cea mai sigur  form  în a dezvolta omul în li-
mitele unei culturi autentice. De aceea, pentru a crea un sistem autentic
în dezvoltarea omului este necesar ca orice societate s  contribuie
prin orice form  la promovarea culturii spirituale. Prin aceast  moda-
litate de dezvoltare spiritual , omul va con tientiza mai complex im-
portan a i sensul existen ei umane (anume: despre faptul c  lucrurile

Spiritualitatea
]i materialismul -

fenomene umane @în dezechilibru
create prin forma spiritual  sunt eterne, iar cele materiale sunt trec -
toare), iar însu i existen a acestuia va fi un model  unic pentru pro-
pria via  spiritual . Pentru a percepe un asemenea mod de via
omul trebuie s  fie membru al unei societ i culte, aceasta fiind
instruit  pe principii spirituale care s  promoveze doar lucruri fru-
moase i demne de apreciere. Cultura unei societ i, fiind un întreg
de caracteristici distincte în termeni spirituali, poate fi ob inut  numai
prin intermediul unor cerin e concrete fa  de individ. Într-un aseme-
nea caz, totul depinde cum este motivat mediul social prin care exist
individul i cum îi sunt prezentate laturile esen iale ale culturii umane.
Pentru armonia acestora sunt necesare solu ii concrete care, în mod
indispensabil, urmeaz  a fi implicate toate aspectele culturii spirituale
ce stimuleaz  modelul perfect al dezvolt rii umane i al intelectului
uman. Cultura spiritual  în via a unei societ i este fundamental ,
deoarece datorit  ei se poate construi existen a civilizat  a omului.
Respectiv, prin existen a civilizat  a omului i a comunit ii acestuia
se produce procesul care regleaz  în mod echilibrat necesitatea dintre
materialism i spiritualitate. Astfel, omul i societatea urmând nece-
sitatea de a fi dependen i de cultura spiritual , orientare care îi organi-
zeaz  de a în elege corect leg tura fenomenelor naturale/sociale/
personale, în acela i timp percepând corect necesitatea echilibrat  a
materialismului pentru existen . Deci, prin nivelul de civiliza ie al
unei societ i/al unui popor se prezint i nivelul de dezvoltare spiri-
tual i material  al acestora, care, în acela i timp, este prezent i ni-
velul coeziunii dintre necesitate i importan . Astfel, s-ar p rea c
lucrurile sunt a ezate perfect în sistemul existen ei dintre material-
ism i spiritualitate, unde la baz  este educa ia centrat  pe cultura
spiritual . Cu toate acestea, destul de vizibil, exist  extrem de mult
imperfec iune în existen a uman  unde rela ia i necesitatea dintre
materialism i spiritualitate este în dezechilibru, în special, în defa-
voarea fenomenului spiritual care, de fapt, este considerat cel mai
civilizat sistem în convie uirea i dezvoltarea uman . Aceste lucruri
sunt prezente în societ ile unde cultura spiritual  nu- i g se te lo-
cul potrivit în mentalitatea individului, iar cultura materialist  este
privit i prezent  ca un factor primar i, poate, cel mai necesar în
existen . Respectiva abordare este caracteristic  unor popoare, în
special, acelor popoare care se confrunt  din greu cu s cia, incul-
tura i degradarea social . Procesul de degradare social  începe
anume atunci când educa ia spiritual  în via a unui popor devine o
necesitate minor . Dar, cu p rere de r u, acest fenomen este carac-
teristic i unor popoare ce sunt mai mult sau mai pu in plini de bun -
stare, îns  genetic fiind adep i ai materialismului. Deci, în asemenea
societ i educa ia civic nu este întemeiat i nu exist  la nivelul
necesar pe caractere de spiritualitate, aceasta fiind orientat  mai
mult c tre materialism. Componentul materialismului este foarte vizibil
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la popoarele de origine latin , dac  s  ne referim la continentul euro-
pean, printre care se manifest  vizibil i în societatea italian , cu
toate c  în aceast  societate i fenomenele spirituale î i au locul s u
i sunt prezente ca valoare. Respectiva abordare pus  în dimensiunile

materialismului contemporan a luat propor ii exagerate în ultimele
decenii. Un exemplu viu este Basarabia sau R.Moldova care actual-
mente este împânzit  de o s cie extrem , dar pe de alt  parte omul
societ ii pune, totu i, un accent destul de mare pe  bunurile materiale
sau pe lucruri neînsemnate ale materialismului, care în unele cazuri
sau în  majoritatea cazurilor este doar o mândrie sau, mai bine zis, o
fudulie absurd  ce denot  caracter în modul de comportare i de
interpretare a lucrurilor în via a social i cea personal . Ca s  nu
generaliz m acest subiect pentru o societate, oricum sunt destul de
vizibile unele momente de la care omul nu se poate abate. Deci, pre-
cum orice mediu social î i are regulile i obiceiurile sale, a a i omul,
în majoritatea cazurilor, este nevoit s  ac ioneze conform tradi iilor
precedate de toata lumea înconjur toare, chiar i în cazul când situa ia
material  nu-i permite acest lucru. A adar, se respect  proverbul
„dac  toat  lumea face a a, atunci i eu trebuie s  fac în acela i
mod”. În acest caz, am putea întrebuin a i o alt  zical : „acolo unde
este mai mare s cia, acolo este i mai mare fudulia”. Spre exemplu,
în ultimele 2 decenii s-a format un ritual na ional destul de exagerat
în Basarabia pentru a celebra s rb torile de Pa ti, s rb toarea de
pomenire a mor ilor, Cr ciunul, zile de na tere, alte s rb tori. Acest
fenomen a luat na tere destul de evident odat  cu migra ia cet enilor
în afara rii dup  anii’ 90, ace tia, la rândul lor, muncind din greu în
str in tate, respectiv, ob inând mijloacele b ne ti necesare care, ulte-
rior, sunt trimise par ial sau integral rudelor în ara de origine (pentru
ca banii corespunz tori s  fie utiliza i pentru diverse necesit i vitale).
Astfel, în ara de origine lucrurile s-au complicat, la figurat, i au luat
o alt  întors tur , fiind corelate doar cu conceptul materialismului.
Sub aceast  imagine s-a instaurat o nou  mod  social  care a afectat
i s-a r spândit aproape în întreaga societate. Aproape fiecare om al

societ ii (în special, tineretul) este dominat de idea banului/mate-
ria-lismului prin care se dore te doar o via  plin  de lux cu bunuri
materiale, îns  mai pu in plin  de educa ie spiritual . Cât prive te
fenomenul de celebrare a s rb torilor susmen ionate este o tendin
aparte, chiar i pentru acele persoane care nu- i permit în via a de
toate zilele o alimenta ie corespunz toare sau alte lucruri strict nece-
sare pentru via a cotidian , îns  ace tea sunt nevoi i ca din pu inul
ban economisit pe care îl au (sau chiar i s -l împrumute) s -l cheltuie

doar pentru câteva zile de s rb tori din an pentru a demonstra c i
el are de toate i este în pas cu toat  lumea. Deci, se prepar  mult i
divers  mâncare pentru câteva zile, ca apoi aceasta s  fie aruncat i
la animalele din cote , deoarece aceast  hran  se stric i nu se reu-

te de a fi consumat  în timpul necesar. Dar, la acest capitol s  nu
uit m cât de scumpe sunt produsele alimentare în R.Moldova, unde
veniturile nu acoper  cheltuielile reale. Apoi, nun ile, cumetriile i
înmormânt rile sunt o nebunie total  sau ba chiar o tragedie perso-
nal /familial . Cred, la acest subiect nici nu este cazul de a descrie
sau a aborda momentele respective, deoarece este o situa ie/ima-
gine pe care trebuie doar v zut  cu ochii proprii. Un singur exemplu,
pentru ceremonia unei nun i se preg te te mâncare pentru 500 de
persoane i pentru câteva zile, iar de facto sunt invita i 100 sau 200
persoane doar pentru o singur  sear . Iar pentru înmormântarea
unui decedat se prepar  mâncare pentru tot satul, în zonele rurale de
obicei. F  îndoial , este evident c  trebuie s  pomenim r posatul,
îns , cred, nu este cazul de realizat toate acestea într-un mod atât de
exagerat i cu cheltuieli atât de enorme pentru mâncare, cât i pentru
pomeni. Astfel, de asemenea cred, am ajuns la proverbul: „în timpurile
de azi nu e bine nici s  te însori/m ri i, dar nici s  mori în societatea
basarabean ”, deoarece dup  aceste ritualuri/tradi ii na ionale omul
este d râmat i pus într-o situa ie financiar  destul de critic . Iar în
cazul când o persoan  nu dispune de mijloacele b ne ti necesare
pentru asemenea ceremonii, atunci ea, oricum, este nevoit  s  fac
ni te   împrumuturi b ne ti. În caz contrar, dac  nu faci a a cum face
toat  lumea, într-o m sur  oarecare mai mult sau mai pu in, atunci
este desconsiderat social i e ti pus între discu ii nepl cute de c tre
cei apropia i. Cât despre concet enii no tri care muncesc în str -
in tate din greu pentru a acumula ni te mijloace financiare, oricum
ace tea se întorc dup  un timp oarecare în ara de origine, iar banii
acumula i sunt cheltui i pentru a construi o cas  cât mai mare, cu
garduri cât mai înalte ca la nimeni. Mai pu ini sunt dintre acei care
prefer  s i construiasc  un viitor în afara rii de origine doar pen-
tru a tr i într-un mediu social civilizat i s tos unde valorile spirituale
sunt apreciate într-o alt  m sur . Astfel, putem constata, omul dintr-
o asemenea societate (precum societatea basarabean ) r mâne cu
acela i concept prioritar fa  de valorile materiale i mai pu in fa  de
valorile spirituale. Aceste lucruri, cu siguran , fac parte din educa ia
i cultura unui popor care este mai pu in aproape de fenomenele

spiritualit ii. În special, dac  s  ne referim la p tura dominant  a
societ ii basarabene, atunci tabloul devine i mai încânt tor. Aceast
categorie de oameni, v zându-se la putere, tinde s i creeze o situ-

ie material  cât mai bun i, în acela i timp, extrem de exagerat ,
fenomen ce denot  faptul care este nivelul de cultur
al acestor oameni i care este con inutul spiritual al
acestora. F  generalizare, cu certitudine, orice so-
cietate are într-o m sur  oarecare atât p tura inte-
lectual  care exist  cu conceptul prioritar al spiritu-
alit ii (mai mult sau mai pu in), cât i masele care
sunt mai aproape de conceptul materialismului.
Astfel, societatea este intoxicat  mai mult de c tre
un materialism nedefinit i mai pu in orientat  c tre
spiritualitate, fenomen ce determin  c  în via a unui
popor nu exist  un ideal care s  tind  spre o civiliza-
ie autentic . Oricum, societatea basarabean  este

vizibil dispersat  între aceste concepte filozofice -
materialism i spiritualitate, în special, convie uirea
social i nivelul de trai dintre oamenii puterii,
intelectualitate, masele, decalajul fiind extrem de
mare între aceste p turi sociale. i-ar p rea c  într-
o asemenea societate lucrurile ar urma s  fie inter-
pretate altfel, deoarece religia (considerat  comu-
nitate spiritual i moral  care une te sentimentul
fa  de divinitate i umanitate) constituie parte inte-Pavel Filonov - Compozi ie
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grant  în cultura poporului. Cu toate acestea, aproape întreaga so-
cietate este dominat  de idea materialismului, ca unitate de masur
în via a social i personal  a omului.

Dac  s  abord m o realitate, în special la nivel european, atunci
fenomenul materialismului este mai pu in important în via a popoa-
relor anglo-saxone. Aceste popoare au creat condi ii extrem de bune
pentru existen a individului, în mod aparte, în convie uirea social
care este centrat  pe echitate, respect, transparen . Bun starea in-
staurat  în toate domeniile de activitate social , nemijlocit, pentru
întreaga societate, cât i pentru fiecare individ, este o form  civili-
zat  în existen a uman  a acestor popoare. Prin valorile spirituale i
condi iile umane civilizate popoarele anglo-saxone nu numai c  au
creat prosperitate social , dar au înl turat, în limite posibile, birocra ia
i formalismul. Cu atât mai mult, au pus bariere serioase pentru a nu

dezvolta în stat corup ia. Acest fenomen, dac  poate i exist  într-o
sur  oarecare la nivel de stat, atunci în via a cotidian  a individului,

în special în rela ia statul-societatea, acest component nu este absolut
deloc vizibil. În orice ac iune realizat  de organele ierarhice ale admi-
nistr rii statale se contureaz  o transparen  ideal  în necesit ile/
cerin ele sociale ale individului i, nemijlocit, îndatoririle statului
fa  de acesta. Este o tendin  permanent  pentru a men ine în socie-
tate educa ia spiritual  care impune condi ii de dezvoltare uman  pe
principii civilizate. Discriminarea maselor pe principii materialiste nu
exist , acest lucru este o condi ie neînsemnat  a societ ii. Fiecare
om î i are ritualul i modul s u de via , f  a lua în considera ie p -
rerea publicului în privin a vestimenta iei personale sau a altor ac iuni
fa  de modul cum trebuie celebrat  o s rb toare personal , cât i
alte aspecte. Via a fiec rui individ este un model aparte care se co-
releaz  demn i respectuos cu comportamentul social civilizat. Omul
societ ii în via a de toate zilele este îmbr cat în haine simple i co-
mode care nu dau impresia de a fi un adept al materialismului. Cu

rere de rau, acest fenomen este contrariu societ ii basarabeane
unde, o mare parte, în special femeile, în via a de toate zilele se
îmbrac  de parc  s-ar duce de diminea  pân  seara la o s rb toare
anumit . Cred, acest fenomen specific vestimenta iei, care face parte
din no iunea materialist , nu-l face pe om mai fericit în existen a
social i cea personal . Dar, cine tie? Consider, acesta este doar
un moft ce este parte component  din cultura i via a spiritual  a
omului, cu toate c i îmbr mintea î i are locul ei la timpul necesar.
Sunt de p rerea, fericirea omului trebuie s  fie  autentic  doar atunci
când acesta î i t ie te existen a într-un mediu social s tos (drep-
turi nelimitate, echitate i protec ie social  corespunz toare, sistem
de educa ie i s tate performant, încredere în institu iile statale,
încredere deplin  în guvernul statului, încredere în concet eni,
libertate civil , libertatea cuvântului, corup ie inexistent , absen a
corup iei la nivelul conduc torilor din stat, prosperitate social
etc.), iar omul, la rândul lui, valorificând în mod prioritar i constant
valorile spirituale. Dac  s  ne referim la clasamentele mondiale, în
special la nivelul de trai s tos i fericirea omului în societate,
atunci în  primele locuri se reg sesc rile anglo-saxone i nu numai,
care tind mereu spre civiliza ie prin valorile spirituale i, nemijlocit,
tind s  înl ture cât se poate posibil diferen a de convie uire dintre
omul puterii i omul societ ii. rile în care clasa dominant /politi-
cienii nu au privilegii i imunitate social , îns  au doar responsabilit i
fa  de societate sunt Suedia, Islanda, Danemarca, Olanda, Elve ia,
Finlanda, Norvegia. Iar un alt tablou al vie ii sociale, cu efecte foarte
fericite pentru omul societ ii (unde fiecare om al societ ii are acelea i
condi ii de via i este considerat ca valoare social  pe aceea i ori-
zontal  cu omul puterii din stat), este prezent în Danemarca - situat
pe locul I, aceasta fiind urmat  de Elve ia - loc 2, ulterior Islanda - loc
3, Norvegia - loc 4, Finlanda - loc 5, Canada - loc 6, Olanda - loc 7,
Noua Zeland  - loc 8, Australia - loc 9 (pentru anul 2015, clasament
întocmit de Organiza ia Na iunilor Unite). Cred, dup  asemenea rela-

ri fiecare dintre noi i-ar dori s  locuiasc  în una dintre rile sus-
men ionate, iar, în acela i timp (cu speran a pozitiv ) s  contribuim
benefic la îns to irea acelor societ i care înc  se confrunt  cu
elemente destul de negative în existen i care, cu p rere de r u, sunt
înc  foarte multe la num r pe arena mondial .  Num rul rilor ce sunt
în mari dificult i cu propria via i într-o lupt  continu  cu fenomenele
autentice spirituale/umane dep esc de zeci i zeci de ori mai mult
num rul rilor care exist  în prosperitate spiritual i social .

Deci, ca s  nu devenim cu to ii complice al modelului de via
contemporan ce este mai mult bazat pe formula materialismului, atunci
ar urma s  ne conform m, în mod prioritar, la valorile spirituale/valorile
umane, indiferent de faptul c  suntem mereu ademeni i de necesit ile
exagerate ale existen ei. În acest caz, omul trebuie s  acorde o aten ie
aparte fenomenelor ce regleaz  via a social i cea personal  în limitele
civilizate ale echilibrului dintre materialism i spiritualitate. Astfel,
omul i, respectiv, întreaga omenire treptat ar putea deveni depen-
dent  de educa ia spiritual  care, la rândul ei, le va crea, posibil, un
model perfect de convie uire uman . Fundamentat  pe procese vitale
destul de complexe, existen a uman  este un sistem construit i
dirijat de impulsuri ale unversului ce sunt nem rginite în timp i în
spa iu i care, totodat , sunt la nesfâr it de variate în formele st pâ-
nite de materie în procesul dezvolt rii. Acestea, la rândul lor, sunt
fenomene prin care se manifest  esen a lucrurilor i a proceselor
umane corelate cu conceptul materiei - materialismului i al spiri-
tualit ii. Materia, fiind substan  conceput  ca baz  la tot ceea ce
exist  în univers, este produsul destinat omenirii pentru a ob ine,
prin prelucrare, scopul dorit i mijloacele necesare în existen /
supravie uire. Pe când spiritualitatea, fiind aceea i substan  prio-
ritar  conceput  pentru via a uman , este un fenomen corelat cu to-
talitatea de idei i sentimente ale fiec rui om, ale fiec rui popor,
astfel reprezentând specificul vie ii spirituale/intelectuale/culturale
ale acestora. Materialismul (concep ie filozofic  opus  idealismului,
ce consider  materia/natura ca factor primar în existen ) i spiritua-
litatea (concep ie filozofic  opus  materialismului, centrat  pe con ti-
in , spirit, gândire) sunt concepte diametral opuse, îns  prezente în
via a uman  ca factori independen i, dar câteodat i dependen i ce
desemneaz  necesitatea de a forma un întreg în rela ia dintre om i
natur , i în procesul vital prin care se manifest  omul. O descriere
filozofic , dar real  în via a uman  care se contope te cu frumuse ea
i complexitatea fenomenului spiritual, acesta fiind înso it de con i-

nutul materiei ce este nespus de important în procesul existen ei.

Pavel Filonov - Bestia
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Luca CIPOLLA
     (Italia)

Filo d’erba

Silenzio e quiete,
un esile filo d’erba
calpestato e inumidito di rugiada
riemerge illuminato da fioche stelle
per poi abbracciare
l’agata d’infinite cifre ineffabili e
concentriche..
L’aere schiva d’un solo refolo
pare destar l’attenzione
del sasso che ottunde
l’esile filo d’erba
a suo modo già piegato dal pathos...
e richiama la lentezza.

Fir de iarb

cere i lini te,
un firav fir de iarb

lcat i umezit de rou
reapare luminat de slabe stele
ca s  îmbr eze apoi
agatul infinitelor cifre inefabile i
concentrice..
Aerul sfios al unei singure adieri
pare s-atrag  aten ia
pietrei care te te
firavul fir de iarb
oricum deja strivit de patos...
i evoc  lentoarea.

Il ritorno

Il gioco delle folaghe
rapite dal cobalto
ed ali d’onde..
dissolta la polvere in clessidra,
delle cornici son liberi i quadri..
Folletti sbucano curiosi
tra il miele degli insetti
proliferano i soli
e candide vesti,
gocce evanescenti al tatto,
piane di rose galliche,
libellule che da un piatto
sciolgon di due parentesi
il laccio...
rallenta - disse - meta più non esiste,

libera ogni idea pavida,
in che consiste
se la vita, vedi, non ha fine.

Întoarcerea

Jocul li elor
furate de cobalt
i aripi de valuri..

dizolvat  pulberea în clepsidr ,
de rame sunt libere tablourile..
Spiridu i ies curio i
între mierea insectelor
prolifereaz  sorii
i haine candide,

pic turi evanescente la tact,
câmpii de r suri,
libelule care pe o farfurie
desfac de dou  paranteze
la ul...
încetine te - zise - int  nu mai exist ,

se te fiecare idee tem toare,
în ce const
dac  via a, vezi, n-are sfâr it.

Prospero

Dietro le quinte
disquisiva Prospero
braccato dal tempo-marea,
oracoli di sinapsi,
tenda di broccato
nella schiuma nera sublimata
da petali di fiori di tè;
quali argomenti ancora
al fumo dei tombini,
la madre ripeteva la lezione
ed io a occhi aperti..
Quand’ogni incanto viene spezzato
spegni la candela,
non è mai troppo tardi
per chieder riparo
all’indulgenza soltanto.

Prospero

În culise
diserta Prospero

ituit de timpul-maree,

oracole de sinapse,
cort de brocart
în spuma neagr  sublimat
de c tre petale de flori de ceai;
i ce mai argumente

la aburul gurilor de canal,
mama repeta lec ia
i eu cu ochii deschi i..

Când fiecare vraj  e rupt
stinge lumânarea,
nu e niciodat  prea târziu
pentru a-i cere ad post
indulgen ei doar.

Basso profilo

Mi muovo quasi strisciando
sulle ecchimosi ritratte del tempo
che il tempo risparmia..
dal ponte della Baghdad Oil
osservo la Pangea tanto agognata
e nel mio sentiero a metà
temo il ritorno
senza anestesia..
terra di mezzo questo fare da bambino,
ho scelto di restare
e l’infanzia si palesa
da un gessetto, dita scavate
- il maestro
che indicava la lavagna della vita.

Atitudine rezervat

 mi c aproape târându-m
peste echimozele retrase ale timpului
pe care timpul le cru ..
din podul de la Baghdad Oil
observ Pangea
mult dorit
i la jum tatea c rii mele

 tem de întoarcere
 anestezie..

mânt de mijloc atitudinea aceasta de
copil,
am ales s  r mân
i copil ria se arat

de la o cret , degete istovite
- maestrul
care indica tabla vie ii.



Florentin SMARANDACHE
(SUA)

Neutrosofia @în Galápagos
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În mod paradoxist, exist  pinguini la ecuator! Atât de mici în
comparatie cu cei din Antarctica...

Numai 35 cm are pinguinul din Galápagos (Sheniscus men-
diculus) i doar între 3.000-5.000 perechi exist . Au provenit de pe
coastele Patagoniei (din Peru si Chile).

*
Tr iesc aici circa 50.000 de foci cu coam  (zalophus califor-

nianus wollebacki) în Galápagos. Masculii au haremuri de femele
i pui i î i p zesc teritoriul pe plaj , patrulându-l.

Când un alt mascul îi încalc  teritoriul, groh ie i se repede la el.
Cine ridic  botul mai sus, acela biruie te - nu se mu , nu se bat.

*
Cele 13 specii din Galápagos de cinteze ale lui Darwin manifest

variate grade de evolu ie ale ciocului, având forme i dimensiuni di-
ferite pentru fiecare specie, în scopul de a înghi i diferite tipuri de
alimente: pentru spargerea semin elor tari, un cioc gros (cinteza de
sol); pentru insecte, flori i cactu i, un cioc lung i sub ire (alte
specii de cintez ).

În afar  de ciocurile lor, tipurile de cinteze sunt asem toare,
dovad  c  provin dintr-un str mo  comun.

*
Fregatele din Galápagos sunt p ri care i-au pierdut abilitatea

de a- i ob ine hrana prin scufundare, dat fiind c  penele lor nu sunt
impermeabile (involu ie), dar au devenit experte în zborul rapid i
manevrabil prin furtul de hran  de la alte p ri, adic  în hr nirea
cleptoparazitic  (evolu ie).

*
În Galápagos, sunt endemice: 90% dintre speciile de reptile,

50% dintre pestii vie uind lâng  maluri, 50% dintre insecte, mai pu in
de 50% dintre p ri i 32% dintre plante.

Speciile endemice s-au adaptat perfect vie ii din insul , ajungând
 fie diferite mult de speciile str mo ilor de pe continent din care au

provenit.
De pe continentul sud-american, str mo ii acestor specii au ajuns

în Galápagos, la circa 1.000 km dep rtare, datorit  vântului i cu-
ren ilor marini (semin ele, insectele, pe tii, reptilele).

Dintre mamifere, obolanii de orez s-au adaptat cel mai bine
condi iilor din Arhipelagul Galápagos.

*
Animalele care au hran  mult  cresc mai mari (de pild , iguanele

din Insula Isabela, Arhipelagul Galápagos). Animalele care nu au
pr tori se înmul esc mai repede decât cele care au pr tori.

*
Func ia creeaz  organul; dac  o parte a organismului nu este uti-

lizat  pe o perioad  lung , aceasta se atrofiaz ; de pild  aripile cor-
moranului, nefiindu-i necesare, s-au redus, iar cormoranul este sin-
gura pas re din lume care nu poate zbura.

*
Dup  ce am observat multe animale i plante care au evoluat

diferit de str mo ii lor veni i de pe continent, am consultat, reîntors
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la Universitatea New Mexico (UNM), o variat  literatur tiin ific
despre via a animalelor i plantelor, despre reproducerea acestora i
despre multiplele teorii ale evolu iei.

Concluzia mea general  a fost c  fiecare teorie a evolu iei posed
un grad de adev r, un grad de indeterminare, i un grad de neadev r
(ca în logica neutrosofic ) - depinzând de tipurile de specii, mediu
înconjur tor, intervale de timp, sau al i parametri.

i toate aceste grade sunt diferite de la specie la specie, de la
mediu înconjur tor la mediu înconjur tor, de la interval de timp la
interval de timp, de la parametru la parametru.

*
Animalele i plantele ( i chiar fiin ele umane) nu doar evolueaz ,

dar i involueaz . Unele tr turi se accentueaz , altele se depreciaz .
Este de asemenea de observat c  adaptarea poate ine diferen iat

de evolu ia fizic  sau func ional  a unei p i a corpului, în timp ce
alte p i ale corpului pot involua, iar celelalte pot r mâne neschim-
bate.

În unele cazuri, distinc ia dintre subgrupuri ale diferitelor specii
este neclar , ca în Paradoxurile Sorites din cadrul neutrosofiei: fron-
tiera dintre <A> (unde <A> poate fi o specie, un gen, sau o familie)
i <nonA > (care înseamn  ceea ce nu este <A>) este vag , incom-

plet , ambigu . Similar pentru distinc ia dintre o specie i o subspecie.
*

Adaptarea la un nou mediu înconjur tor înseamn  dezadaptarea
de mediul înconjur tor anterior. Evolu ie într-o direc ie însemn
involu ie într-o alt  directie.

Când o vie uitoare pierde într-o direc ie, trebuie s  câstige într-o
alt  direc ie, în scopul de a supravie ui (pentru echilibru).

*
Se na te astfel o Teorie Neutrosofic  a Evolu iei, Involu iei i

Indetermin rii (neutralit ii sau ambiguit ii între Evolu ie i Invo-
lu ie).

Dac  speciile sunt într-un stadiu de indeterminare (neclar, vag,
ambiguu) fa  de mediul lor înconjur tor, tind s  se îndrepte spre o
extrem : fie spre echilibru / stabilitate / optimalitate, sau spre deze-
chilibru / instabilitate / suboptimalitate fa  de mediul lor înconjur tor;
speciile sau se degradeaz , fie treptat, fie brusc, prin muta ie, i pier,
sau se ridic  treptat sau brusc, prin mutatie, c tre echilibru / stabilitate
/ optimalitate.

*
Ceea ce este curios în Galápagos: faptul c  animalele nu se mai

sinchisesc de prezen a oamenilor. Treci pe lâng  ele, aproape, i
acestea nu fug ori zboar , ci se uit  la tine: parc  pozeaz  la fotograf!

Toamna i-a intrat în drepturi! E plin  de lacrimi i frunze ruginii,
aruncate în zborul maniacal al vântului peste deal i v i, peste nesfâr-
ite esuri i-n col uri de rai, unde iubirea plute te în pas de vals,

semn al ve niciei.
St  bob de nor aninat de frunza-mi ar mie, ce-mi leag  doruri

i nostalgii incurabile. M  las mângâiat  de farmecul lor i-adun cu
sfial  firave urme de via . Nu-mi pas  de-i ploaie cu cer mohorât,
nici urme adânci din anii trecu i. E via a de azi, cu zâmbet de lut sau
pân  la urechi, cu mers tremurat sau bine-ancorat, cu visuri în vis i
dor neatins. E speran a de art  ori sac înc rcat, e uvoi de lumin  în
nor aruncat. E r cina timpului, cu prelungi amintiri, e rodul bogat,
cu fe e brumate i ochi de smarald.

Toamna i-a intrat în drepturi! E toamna mea, poate i-a ta, e tot
ce-a mai r mas din ea. M  plec în fa a timpului trecut i s rut cu bu-
curie gleznele prim verii, culegând cu nesa  întâiul mers i râsul ne-
st vilit al copilului de odinioar , îmbr ez vara în explozii i fuziuni
sentimentale, strângând la piept clipele de nelini ti tinere ti i oco-
lesc cu bun tiin  albul iernii, fiindc , îmi place s  cred, c  poarta
de intrare este înc  departe.

Nimic nu e ca toamna, mai blând i mai nervos, nimic nu m
atinge din ce-i puhav, l ptos! Mi-a az  la picioare covor pictat de
vânt, de soare alintat i-ascuns printre cânt ri, stropit cu mustul
dulce i plin de voio ie, cu lacrimi în elepte în rame dantelate, cu
gând pierdut în oapte, cu hain  de alint.

 simt r sf at i nu mi se cere comision. E darul suprem,
neimpozitat, dar binemeritat. Las lacrima s  curg  s -mi spele vechi

cat i car cu demnitate un dar legat cu sfoar  vie, cu picuri de lu-
min i zboruri spre înalt!

E toamna mea, poate i-a ta, e tot ce-a mai r mas din ea! i-n
toat  poezia vie ii am pres rat i semin e de aur din care culeg, acum,
mireasma i sporul ceresc.

Angela BURTEA

Toamna

Pavel Filonov - Vântul
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Marele vals scânteietor
Nr. 1. Mi bemol major Chopin

Calci sângerând pe-ascu ite cuvinte
când muste te de rou  inima lumii
alb  prea alb  sub marele voal

i cost  cât cost  o învârtire
mai nimic mai nimic
dintr-un bal austral

când fin  pe talie mâna-i pierdut
piciorul mor ii înc tu at.
dintre solda ii închi i în redut

cei mai sub iri dansând s-au predat.
zilele curg prin cotorul de carte.
mult mai frumoas  decât vei fi fost

peste t cerea pianelor sparte
iar ne invi i scânteietoare
la valsul perfect la vals f  rost

Vals imperial

Un pas înspre tine
doi pa i nelume ti
împreun  cu ea

aluneci din via
ce joac  divin
în gropile noastre
de catifea

nu tia s  danseze
nu tiam s  fiu trist
câte doi câte doi

se învârteau printre noi
câinii t cerii
cu bot de ametist

pe un podium de lacrimi
cu false surâsuri
pân  la trei

topeasc -se-n valsuri
cea existen
nimic nu mai vrei

un pas înspre tine
doi pa i nelume ti
împreun  cu ea

se stinge lumina
muzica tace
ça va!

Pas de deux

Arat -te iar pentru mine
 r cim în dubla soart

atât de-aproape s  tr im
încât s  nu tim cine moare

neferici i dansând
i mai pierdu i în sine

când în câmpia crud
fug p ri reci de alba sperietoare
aerul e adus la buze
printr-o nep mânteasc  trud

iar carnea vremilor amar  dulce
aproape s  ne-nghe e-n gur
în oglinzile min ii cu vitezele min ii

 ard  huila timpului nou

triste femei pe jar s  se culce

noi cu mâini nestemate
 tragem din sufletul înc  lingou

i noi i cei ce-or baleta de mâine
pe sub p mânt trecu i o clip

 st m la masa prea curat
cu vinul ve nic în pahare
i-al turi str lucind o pâine

Cântec foarte u or

La sfâr it de coridor
într-un cuib de mu chi
i stele

înv am i eu s  mor
înfigând în timp caiele

trecea ziua mai u or
trecea ziua mai u or

nu uitasem cum s  zbor
nici p catele cu iele
ag at de-un vechi z vor
descuiam clipele rele

trecea noaptea mai u or
trecea noaptea mai u or

domnilor de sus din car
i soprane cu limbi grele

timpul încremenitor
ne-a-nvelit în rupte vele

zbura via a mai u or
zbura via a mai u or

Intrarea intr rilor

Pândeai de milenii la intrarea intr rilor
de chemat nimeni nu te chema
cerberul era negru i mut

la intrarea fecioarelor fulgera diminea a
vâna feroce în adâncimi în suflet
rechinul albastru abia n scut

în curtea întreb rilor
puii nimicului candizi ferici i
scurmau adânc sub cuvânt

pe unde s  intri
cine apare
cine dispare
pe cine usuc  marele vânt?

Ie irea ie irilor

Ca o gur  trist : ie irea ie irilor
unde? unde? unde?

i pr bu itele caste albastre
i paznicii lumii

supurândele r ni ale firii

cât de înalt ? cât de înalt ?
via a pierdut  via a învoalt

verigheta-i prea larg
se spânzur  mirii

i balele timpului reci
ie irea ie irilor
prin ce ureche de ac s  petreci
dorin ele aste imunde?

Valsul nipon

Fe ele albe
mâinile albe

lpile rupte

pe drum c tre Fuji
ghei e perfecte
vorbele lupte

i la întoarceri
sub evantaie
sabia taie

Pavel Filonov
-

rbat 
i fem

eie
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Veniamin ODOCHEAN

Volumul de poeme „Toamn , de ce mi-ai furat visele”, al autorului Toader T. Ungureanu,
se reprezint  aparent enigmatic. Poate c  acesta este motivul explica iei pe care o d  din
start scriitorul, poet i prozator, Toader Ungureanu, în cuvântul autorului „Am ajuns la
vârsta când trebuie s  m  gândesc la prim verile trecute, dar i la toamnele care-mi
împodobesc chipul transformându-mi visele în amintiri, care, de ce s  nu recunosc,
câteodat  dor”.

Pe bun  dreptate, autorul, prin poemele acestui volum (al 25-lea), compar  etapele vie ii
cu anotimpurile anului. Copil ria i prima tinere e sunt reprezentate de prim var , toiul
vârstei, vara, iar semnele îmb trânirii sunt tr date de frunzele c zute ale toamnei care ne
fo nesc la ureche, fie c  vrem sau nu, c  iarna vie ii ne va înghe a trupul l sându-ne sufletul
în seama Creatorului.

Nostalgia predominant  reie it  din versurile create i d ruite cititorilor îl determin  pe
autor s  pun  în compara ie antipodic  doar dou  dintre anotimpurile vârstei, prim vara i
toamna. Con tient de ceea ce va urma dup  toamna vie ii, autorul î i face subtil autoanaliza
tinere ii proprii cu valabilitatea social colectiv i care cuprinde întreb ri complexe cu sau

 r spuns! În poezia „M  trezesc” se exprim  sincer... / trezesc deseori/ Târziu în
noapte/ i caut r spunsuri... Cu siguran  trezirile nocturne, poate chiar nop ile albe,
nedormite, au contribuit în bun  m sur  la efervescen a crea iei, d ruit  probabil de una
dintre ursitoarele sale, cum încearc  s i explice harul scriitoricesc, însu i autorul...

În titlurile poemelor i în multe versuri se remarc  punctele de suspensie, care exprim
complexitatea ideii i necesitatea contribu iei cititorului la continuitatea problematicii prin
propria tr ire sufleteasc . Poemele în volum nu au o aranjare tematic  anume, ele fiind datate
i localizate în timp i spa iu, publicate probabil inten ionat aleatoriu, pentru a crea cititorului

o stare emotiv sufleteasc , complex . Lecturarea lor genereaz  îns , câteva teme trecute
prin fr mânt rile suflete ti ale scriitorului i transmise în mod voit, cititorului. Astfel, consider

se remarc  tematica iubirii romantice i complexe între b rbat i femeie cu eviden iere de
st ri suflete ti diverse... Inocen , Voluptate, regrete, Suferin , cum ar fi poemul „Fericirea
are chipul mu” /M-am întrebat în nop ile târzii/ C tând iubirea, iubirea mult visat / i m-am
pierdut f  s tiu adeseori/ În ochii ei t cu i, sfio i, de fat / sau poemul „ i-am b tut în
geam” /Mi-era dor de zâmbetul t u/ De buzele tale, fierbin i, ademenitoare/ De mireasma

rului/ Parfum de lev ic / Ce- i înv luia secretele.
O alt  tematic  ar fi dorul de copil rie i de meleagurile natale exemplificând „De dorul...”

/  întorc cu gândul/ Deseori, în timp/ Încercând s  rememorez/ Tr irile copilului pierdut/
În noianul timpului; „Casa p rin-teasc ” / De prive ti str ine acum în ceas de sear / O vei

vedea acolo, ascuns  dup  geam / E Mama, ce
prive te cu ochii plini de lacrimi/ Uli a din zare,
pustie, când plecam; „De ce e ti trist?”/ De ce e ti
trist/ Copil al dep rt rilor/ De ce ca i cu înver u-
nare/ Reîntoarcerea/ În anii copil riei pierdute-
n timp... În unele poeme se remarc  sentimentul
de patriotism eviden iat în „Bucovina mea dra-

”/ De te-ai n scut lâng  p durea/ Acoperit
iarna de nea/ Ai înv at ce-i singur tatea/ i ce
înseamn  a visa; „Tu Ardeal”/ Tu Ardeal/ Crai
ai Apusenilor/ Ce por i coroana seme ilor mun i/
Sculpta i în vremi/ De ar a dorurilor de liber-
tate/ De vântul ve nic hoinar/ Purtând la cin-

toare/ Palo ul lui Pavel Dan/ i Agârbiceanu
i nu numai... Complexitatea vie ii tr ite de autor

explic  exprimarea ideatic  din poeme, rezultând
ca un fir ro u, privirea analitic i nostalgic  a
unor frânturi din via a unui exemplu de r citor,
permanent îndr gostit. Citirea poemelor îndeam-

 cititorul la participarea efectiv i chiar la auto-
analiza unor frânturi din via a personal i tr ire
participativ  în inerenta complexitate a vie ii.

Anotimpul nostalgic al
lui Toader T. Ungureanu

La ei i la noi

Mai nou, un prezident, la Casa Alb ,
i-a angajat tot neamul - ca-ntr-o salb .

Zadarnic crede c  ne-a tras pe sfoar ,
ci nepotismul nostru-i rege-n .... ar .

Se înte te lupta contra corup iei

Na a, fina, arm-servanta,
Cumn ica i amanta –
Toate-s azi în parlament,
De când bosu-i prezident.

Unei ministrese b tând apa-n piu

Ministresa zi i noapte
Ne promite seu i lapte.
Noi, ajun i la fundul gropii,
Îi d m votul. Ortul - popii.

Povestea vorbei

Când cuvânt  domnul Daea
Prinde via  ghionoaia,
Sar la stân  lupii. D’aia
Prinde a mu ca i oaia.

Unui sociolog b  la B1 TV

Cum ar putea partidu-„Albire”
 nu- i adore-n draci alumnul,

Când m sluirea-i curge-n fire,
Iar argumentul forte-i pumnul?

Cu Manele Mameluc
Înapoi, spre „Guiness Book”

Cu Domnu-n gând, prin jertf , cu glagole,
Spre cer ne-ndeamn  me terul Manole.
Sedu i de chef, sirene, joc de iele,
Spre grot  noi, cu me terul Manele.

Nicolae M~TCA{



Gheorghe Andrei NEAGU

Când a ajuns în satul nostru, era un tân r plin de ambi ii, dornic
-i înve e carte pe to ii copiii plugarilor analfabe i.

Venise cu dou  geamantane i o c ru  plin  cu c i, din care se
înfrupta pân  seara târziu, adormind cu lampa aprins , în ciuda gazdei
zgârcite. Cu petrolul ce se consuma „f  rost”, cum adesea zicea

a Maria, se puteau face multe... Dar se îmbuna repede când îl
vedea diminea a pe înv tor gata s  se apuce de treab , s -i care o

leat  cu ap , s -i sparg  lemnele, a a cum nu se a teptase ea s -
i fac  tân rul. Mai avusese dânsa în gazd  ba pe unul, ba pe altul,
dar pe niciunul nu-l îndr gise ca pe domnul înv tor. Harnic, fiu de

ran, priceput la toate, înv torul se trezi pe nea teptate fiu al sa-
tului în care fusese repartizat. Copiii veneau la coal  cu tr istu ele
goale i plecau cu mintea plin  de lucruri felurite, scrise de zeci de ori
cu creta pe t bli ele lor tocite de atâtea genera ii.

Anii trecuser i înv torul se avântase în via a satului ca nimeni
altul. tia s  g seasc  leacul cel mai potrivit pentru toate relele tiute
i ne tiute ce se iveau în satul lor. Apoi se însur  cu o fat  de-a lor
rac , dar de teapt , pe care o purt  pe cheltuiala lui la o coal  de

tractori ti. A fost prima femeie tractorist din raionul acela. Se încheiase
colectivizarea la care înv torul pusese tot sufletul, când la poarta

su ei ce se vrednicise a o construi cu mâinile sale i cu ajutorul
tenilor, se oprise secretarul raionalei de partid.

- Bun  ziua, tovar e înv tor, zise acesta.
- Pofti i, intra i, îl invit  înv torul.

ezur  pe prispa casei, proasp t v ruit  de tractorista satului
plecat  în z mnic dup  o ulcic  de vin p strat la rece. A a obi nuiser
ei de când se tiau, cum le venea cineva pe poart , le scotea de mân-
care, ceva de b ut. Secretarul nu refuz  ospitalitatea casei. Din vorb
în vorb  spuse de ce a venit.

- Cred c  e cazul s  v  trimitem la o coal  de partid.
- i copiii?!
- Numai pe timpul vacan ei. Închide i aici i veni i s pt mânal s

vede i ce i cum.
- Adic , cum venim?! î i ar  tractorista nedumerirea.
- P i, ve i merge împreun .
De parc  era un lucru de la sine în eles, ca membri de partid ce se

aflau, în vacan a de var  terminar  cursurile pentru care fuseser  de-
semna i.

În toamn  aveau loc alegerile, iar s tenii, pesemne c  se hot râ-

ser  a-l alege pe tovar ul înv tor în fruntea comunei. Zis i f cut,
îl aleser . El primar,  iar ea pre edinta G.A.C. În locul lui veniser  doi
înv tori care se str duiau s  continue drumul deschis de înainta ul
lor. Anii treceau nu f  folos pentru comun i gospod ria colectiv
în fruntea c rora se aflau. Satul se m rise, se construise chiar i o
coal  nou , aveau acum i c min cultural ridicat prin contribu ia
tenilor. Brut ria mirosea aproape tot timpul a pâine cald , iar C.A.P.-

eul crescuse cu grajduri i livezi, cât puteau s tenii s  duc  cu munca
lor neobosit .

La fiecare edin  de analiz  erau l uda i, iar laudele acestea
atr seser  aten ia regionalei de partid. A a se f cu c  primarul i
pre edinta fur  promova i la raion, el activist, iar ea ef  de sector în
probleme agrare. Munca îi absorbise cu totul. În satul lor mergeau
din ce în ce mai rar. Timpul nu le permitea. C su a nu o vânduser ,
dar era lucru tiut c  fiecare stagiar nou venit avea s  locuiasc  în
ea, cu singura condi ie de a o gospod ri cât mai bine. Prin i cu totul
de munca lor, nici nu observaser  curgerea timpului. Al i colegi, alte
cadre, veneau an de an s  înt reasc  începutul lucr rii lor. Din fo tii
elevi ie ir  în timp cadre de n dejde, iar dintre colegii lor, majoritatea
plecau pentru tot felul de studii la diverse coli de partid. Unii chiar
se mândreau c  din zece ani de munc  pl tit  abia dac  munciser  pe
jum tate, restul primiser  bani i urmaser  diverse coli de partid.

Dar înv torul nu vroia s  vad  acest lucru. Îi pl cea munca i
se dedica ei pân  la uitarea de sine. Seara se întâlneau frân i i abia
de mai aveau timp s i spun  câteva vorbe.

Cu noua împ ire administrativ , raionul lor fusese alipit unui
jude  vecin. Vechile cadre ale regionalei r seser  pe loc, iar pe ei
îi trimiseser  înapoi la munca de unde plecaser . Ca o compensa ie
pe ea o f cuser  educatoare la gr dini a din satul de unde plecaser .
Nici nu au sim it când au ajuns la vârsta pension rii. Prin mâna lor
trecuser  sute de copii. Unii se întorseser  sau r seser  în sat,
al ii veneau din când în când la volanul unei ma ini personale.

În anul când au ie it la pensie i au fost s rb tori i cu fast i dra-
goste de colegi i de s teni în egal  m sur , ap ruse legea sistema-
tiz rii localit ilor rurale.

Casa lor, a ezat  la o margine a satului trebuia demolat . A a
prevedeau planurile f cute la comuna din care f cea parte i satul
lor. În livada mic  din spatele casei urma s  intre buldozerul, casa
îns i trebuia s  fie d râmat , iar terenul redat agriculturii.

Îmb trânit, înv torul î i strânse c ile i pu inul
mobilier i se mut  la c minul de bolnavi cronici din
ora ul în care fusese cândva activist. So ia lui îl urm

cut , a a cum f cuse o via  întreag . Aveau cu ce-
i pl ti între inerea i nu s-ar fi sim it o povar  pentru

stat, de aceea nici nu se duser  cu vreo plângere la
ordinele jude ene. Cu chipul senin, mul umi i c i-au

cut datoria, a teptau în c ru a ce le fusese re-
partizat , desf urarea vie ii ce le mai r sese, în li-
ni tea i disciplina pe care le avuseser  din totdeauna.

Înv[\[torul

Pavel Filonov - Familie neasc
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Râul curge printre maluri iar b trânul
printre amintiri; marea este neantul.

Un tren cu diverse vagoane; când am urcat, purtam încai o valiz
mare... nici o problem  - spa ii largi, fotolii generos capitonate,
comodit i. Nu era trecere între vagoane; dac  încetinea, câte un
fl u se precipita s  aga e celelalte bare suitoare i se rostogolea
pe taluzul accidentat - naivul.

Într-o gar  am coborât s  m  dezmor esc; dar garnitura s-a i pus
în mi care; am s rit pe treptele altui vagon, ceva mai modest, spa ii
strâmte, neseparate, înghesuial ; bine c  îmi r sese saco a de
mân ; am l sat-o pe banchet , s  marchez locul... conductorul era
tare exigent, îi amenin a pe vecini cu munca în folosul comunit ii...
agita compostorul.

Apoi iat -ne la un cap t de linie - cic  urmeaz  transbordarea
fiindc  pe aici urma s  treac  o autostrad ; caut saco a, nu mai este,
ceferistul cu geant  m  zore te s  traversez prin sala de a teptare, în
fine, g sesc bagajul vârât sub banchet , alerg în urma ghidului, nici
nu tiu când m–am ag at de scara cursei... de la geamuri c torii
strigau c  iar întârziem... noroc c  am ajuns pe culoar.

Alt  gar , mai pr dit , ca în sud, cobor gr bit, merg s -mi re-
sesc locul de pe bilet... i trenul porne te; atunci observ c  are

sc ri numai pe o parte iar eu m  aflam pe latura gre it ... nimic de
care s  te ag i... dispare. Numele aproape ilizibil al g rii - Anank;
pergola peronului, frumos înverzit , ascundea un perete cu orare
vetuste; dup  u a din sticl  cu canaturi duble batante, o sal  de

teptare pustie iar geamul de la ghi eul informa iilor acoperit de
anun ul „O zi - un tren”... a adar mâine.

Din capul sc rilor de acces privesc, în traversul str zii pietruite,
scuarul lâng  care picotesc câteva taxiuri vetuste. Chio cul aderent
expune ap  plat  (la sferturi)... dar vânz torul n-are m runt. Eternul
cer etor cinchit la perete, acum încununat cu usturoi, îngân  litania
rotativ : ... cine va merge drept înainte va suferi de foame i frig, cine
o va lua la dreapta va fi s tos i viu, dar calul s u va muri, iar
cine o va lua spre stânga, acela va fi ucis, iar calul s u va r mâne în
via ... ca s  vezi, alegorie!... oricum, plantele cresc spre dreapta...
poate c , mergând în amonte, visele se vor modifica... iar dac
labirintul lor accept  influen a formatoare, toate a ez rile urbane
vor fi aidoma - ora ul lor, ora ul meu.

i pornesc. uvi a mirosului particular de gutuie st tut  se în-
gro a, odat  cu apropierea de cvartalul cl dirilor scorojite, odinioar
sprijinul pie ei de animale - chiar se z rea din r scruce zidul rcuit al
zalhanalei dezafectate... iar mai încolo de cl direa anonim  a cine-
matografului, vechiul imobil de raport, pe care îl tiusem de-a fir a

r în vremea când, b ie andru fiind, cutreieram cu folos teritorii tot
mai dep rtate de cuibul originar.

La parterul „Casei cu trei fete”, a a cum înc  îi ziceau misterios
bunicii, cafeneaua „La varice” e transformat , vezi bine, în shaor-
merie... fa ada fiind acoperit  de pancarte ip toare.

Un gând st ruie - ce-ar fi s  vizitez prietenul din copil rie?
Fa ada cl dirii e acum tern ; ofer  str zii înguste un dreptunghi

calcaros, pres rat cu ancadramente distorsionate i o poart  asime-
tric  strâmt , începutul unui coridor lung i întunecos ce cote te
spre o scar  în spiral . Îmi amintesc: abia la primul etaj traseul era
luminat de o curte interioar  p trat i d dea în col ul unui coridor

deschis jur-împrejur accesului la locuin e, toate cu ferestrele la ve-
dere. Al doilea etaj - aidoma. În diagonala cur ii alt  scar , mai abrupt ,
ducea spre subsol.

Treptele tocite din lemn scâr âie ostenite. O în ep tur  pe gamb ,
sub genunchi... ran  invizibil , zvâcne te pân  s-a ivit amintirea:
locul de sc ldat la marginea lacului i prietenul ce ie ea din ap  cu
piciorul însângerat de la steiul pe care alunecase; mar ul for at pân
la Urgen e... copci, injec ii. Înc  o amintire ce ie ea îndurerat  pe
corp, r boj continuu.

La etajul de sus, de-a lungul coridorului fragmentat... nu-i aici. Mai
apare i o javr  minuscul  ce se zbor te ca acas ... înapoi pe sc ri.

Acesta este etajul... pe coridorul exterior, privind minuscula curte
betonat  unde se t iau lemnele de foc, avansez dincolo de broasca
estoas  ce înc  parcurge circuitul iluzoriu... neschimbat .

a cu glasvand tot descuiat , ca pe vremuri, când Sandu st tea
cu bunic -sa, fosta buc reas  la un von-baron. Acum holul îngust
arat  pustiu, sufrageria de asemenea... dar în camera mic  de pe col
st  o doamn  pe divan i cro eteaz ... este leit Alida, arat  aidoma
fotografiei de la Jubileu.

– Iat -te!
– Din întâmplare... ce mic  e înc perea, cât s  încap  gândurile.

Tot aici?
Deschid fereastra spa ioas , z brelit  cu ipci, comunicarea permite

insinuarea unui capriciu la vioar  - domnul Fezel exerseaz i dezv luie
vecin tatea - irul caselor familiale delimitate de felurite garduri.

– Nutream gândul s -mi cump r una, zic, pe vremea când de i-
neam bani...

Ea vine lâng  mine, se apleac , îi simt pântecul presând antebra ul.
– Care din ele?
– N–are importan ... s–a dus... avea probleme de acces.
Strad  pustie sub cea a privirilor. Ar mai fi ceva posibil?
Ieri p rea simplu, azi curg întreb rile - dac  întoarcerea pe zigzagul

vie uirii, cumva, rateaz  o ramifica ie... ar fi cu putin  înc  o existen ?
 con tiin ?

Când m  întorc, Alida st  în bra ele unui adolescent; mai e oarecine,
în a teptare lâng  u . Dou  p ri zbur cesc ag ându-se de sfoara
pentru rufe, s–ar zice c  se bat. O apuc pe una, cealalt  fuge.

– Sunt s lbatice?
Parc  are o ran ; îi întind aripa nefireasc  - e rupt .
– Dac  nu aveam mâna paralizat , o oblojeam.
– Este doctorul Spallanzani, are cabinet la parter. Un oculist dotat.

Emigrant dar cumsecade!
– Lucreaz  f  bani?
Alida se r sfa  lâng  tinerel... ce arat  de vârsta mea... dar eu nu

am decât vise... i acelea mici. Tiparul evenimentelor se l rge te tulbure
- iat -m  pe divan absorbindu-i respira ia contopit . Are acel prog-
natism feminin ce complic  s ruturile... dintr-odat  stomacul e plin...
canapeaua incomod ... trebuie s  înving greutatea respira iei, transpir,
teama iradiaz  gâtul i umerii... asta e tot? Chiar tot?!

Tiparul protector a dulapului, matri a generatoare - numai de-a
ajunge acolo unde st team ghemuit cu picioarele strânse la piept...
trebuie doar un anume moment i mirosul mamei va alc tui o clepsidr
alb  care s  ini ieze scurgerea c tre ciclul diviz rii celulelor - geneza.

Ea m  strânge de bra .
– Îmi pare r u c i-am mâncat calul, zice i zâmbe te din os.

Dac  dore ti, încalec -m i te duc unde vrei.

Marian DRUMUR

Alte @înc[peri,
alte triste\i
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Atunci când credin ele, valorile, normele, tradi iile i moravurile
de un anumit fel s-au integrat într-o entitate de sine-st toare, apt

 asigure satisfacerea atât a necesit ilor explicativ existen iale,
privind crea ia, devenirea i sensul omenirii i al universului, concre-
tizat  în dogme, ca adev ruri imuabile, cât i a celor normativ morale,
privind modul de comportare fa  de sacru, oameni i mediu, i, res-
pectiv, a celor protectiv emo ionale, prin crearea speran ei de ocro-
tire, fie i postum , în „lumea de apoi”, pe baza statorniciei credin ei
i a periodicit ii ritualurilor individuale i colective de comuniune

cu sacrul, atunci s-a constituit institu ia religiei.
Institu ia religiei a ajuns la maturitate i, deci, la deplina func io-

nalitate, atunci când i-a creat, de la nivel central la nivel local, orga-
niza ii specifice (precum în cazul cultului ortodox, patriarhie, mitro-
polii, arhiepiscopii, episcopii, protopopiate, parohii, institut biblic,
facult i i seminare de specialitate, post de radio i tv, editur i

ez minte i, în diverse locuri, m stiri i schituri), încadrate cu
personal de specialitate.

Toate acestea, deoarece necesitatea ra ional , de a se impune
norme, cât i cea emo ional , de a se crea speran e, au fost atât de
profunde, încât oamenii au fost nevoi i s  conceap  o for  supra-
omeneasc  pe care s  o considere cu team i supunere, dar i cu
încredere i venera ie, apt  s  vegheze cu intransigen  respectarea
normelor i s  ofere cu generozitate speran e, fiind plauzibil c , pentru
a- i impune realist norme, ei au fost nevoi i s  pl smuiasc  fabulos
dogme i c , deci, pentru a- i defini existen ial sensul au fost nevoi i

 accepte explicativ non-sensul.
În esen , religia constituind un raport între omul devenit credin-

cios i „for a absolut ”, receptat  de acesta ca extraordinar , misteri-
oas i determinant  pentru el, deci, ca sacr , înseamn  c  religia
transpune individul i sacrul într-o inecua ie existen ial , prin care
individul s  se supun  necondi ionat sacrului i s  depind  funciar-
mente de acesta.

Din raportarea inefabil  a individului la sacru, eman  emo ional
„sentimentul religios”, adic , o tr ire unic , resim it  ca „un elan ce
determin  fiin a s  î i dep easc  virtuos condi ia uman , pentru a
se deschide spre ceva imanent i transcendent, care o dep te,
înglobând-o totodat ”.

Sacrul, ca modalitate de receptare i interpretare a „for ei absolute”,
a impus oamenilor comportamente ceremoniale de venerare, deci,
ritualuri, concretizate în: rug ciuni, ca mobiliz ri ale fiin ei, în vederea
apropierii de sacru; pelerinaje, ca deplas ri periodice în locuri consa-
crate, în vederea contact rii sacrului; sacrificii, ca victimiz ri ale
unor fiin e nevinovate, în vederea comunic rii cu sacrul.

Astfel, încercându-se impresionarea sacrului, oamenii s-au impre-
sionat pe ei în i, inducându- i în comun st ri emo ionale de excep ie
i, respectiv, i-au creat un mod unitar de gândire, sim ire i ac iune,

ce le-a conferit, la nivel uman, starea de solidaritate i, în raport cu
sacrul, sentimentul de ocrotire.

Inclusiv în societatea româneasc , de i sub auspiciile sacrului
oamenii au suferit nenum rate dezastre absolute (r zboaie, calamit i,
decese ale copiilor, deces prematur al so ului/so iei), în urma c rora
au fost tot de atâtea ori grav dezam gi i, totu i, din moment ce ei
continu  s  se am geasc  prin sacru, rezult  c  nevoia emo ional
de am gire este mai puternic  decât luciditatea oric rei dezam giri i

, deci, oamenii vor continua s  se am geasc  prin sacru, în pofida
chiar i a celor mai tragice eviden e i a celor mai ra ionale argumente,
ceea ce înseamn  c , în fapt, credin a este imanent  disper rii umane
i c  nu se va stinge niciodat .

Diferen ele fundamentale de mediu dintre zonele globului au de-
terminat diferen ierea interpret rii dogmatice a sacrului i, respectiv,
diferen ierea raport rii ritualice la acesta, din aceast  dubl  diferen-
iere decurgând o multitudine de credin e, cele mai importante fiind:

hinduismul, budismul, confucianismul, iudaismul, cre tinismul, isla-
mismul.

Toate acestea denot  c  religia, ca proces cultural de propor ii
istorice, presupune drept componente: un trecut, reconstituit imagi-
nativ printr-un mit originar, precum cel al lui Iisus Hristos, astfel
încât existen a s  aib  temei; un prezent, construit ra ional prin norme
de comportament, precum „cele 10 porunci”, astfel încât existen a s
aib  consisten ; un viitor, proiectat emo ional prin speran , precum
cea a „vie ii ve nice”, astfel încât existen a s  aib  sens.

Constituirea i, apoi, fragmentarea religiilor au dus la organizarea
acestora în urm toarele forme: biserica sau eclezia, ca organizare
religioas  majoritar , de nivel na ional; denominarea, ca organizare
religioas  important , dar minoritar  într-o anumit ar ; cultele, ca
organiz ri religioase relativ restrânse, ap rute în medii relativ nestruc-
turate din cauza vitezei schimb rilor; sectele, ca organiz ri religioase
restrânse, ap rute în medii sociale accentuat nestructurate din cauza
excesului schimb rilor.

Fa  de toate acestea, inându-se cont c  în societatea româneasc
cre tinarea s-a realizat institu ional, cu biserici i preo i - deci nu
doar simbolic, a a cum se spune despre misionariatul Sfântului Andrei
- în timpul Taratului Bulgaro-Român prin limba slavon , este incon-
testabil c  din moment ce nici preo ii i nici popula ia nu cuno teau
aceast  limb , ei nu în elegeau absolut nimic din con inutul metafizic
al religiei, serviciul religios fiind astfel perceput doar ca un spectacol

 con inut.
Din aceast  cauz , religiozitatea românilor se prezenta în secolele

al XVII-lea i al XVIII-lea ca atât de superficial , încât însemn rile
unor personalit i române ti i str ine, printre care Antim Ivireanul,
mitropolit al rii Române ti, i Paul de Alep, fiu al patriarhului
Antiohiei, i, respectiv, studiile lui Dumitru Dr ghicescu, Constantin

dulescu-Motru i Daniel Barbu constat  c  românii sunt religio i
„de ochii satului îns ”, „rar excep ii la care religiozitatea s  fie pornit
din fundul inimii”, motiv pentru care ei „nu tiu nimic despre
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Dumnezeu i despre fericirea cereasc ”, „nu au niciun fel de cuno-
tin e despre semnifica ia i rostul acestor taine”, „nu tiu nici m car

rug ciunile, pu ini fiind aceia care tiu Tat l Nostru”,  „sentimentul
lor religios a r mas superficial i formal” sau chiar c  „sentimentul
religios este complet absent în sufletul lor” i c  ei, în timp ce „frec-
venteaz  cârciuma zilnic”, nu resimt „obliga ia con tiin ei de a merge
la biseric ”, iar când, totu i, „rar i sezonier”, mai merg, „merg ca la o
priveal ”, adic , atât „pentru a privi ca la spectacol”, cât i „pentru a
fi privi i” sau chiar „s  râdem i s  vorbim i s  ne facem cu ochiul,
mai r u decât pe la cârciume”.

Înstr inarea sau, mai bine-zis, neapropierea de biseric  era atât
de grav , încât, spune Panait Istrati, la începutul secolului al XX-lea,
cu toate c  prin lege cârciumile se deschideau dup  terminarea slujbei,

ranii, îns , a teptau în fa a cârciumii s  se termine slujba, rezultând
 ei nu resim eau suflete te absolut de loc nevoia de a intra m car

o clip  în biseric .
Neapropierea de biseric  era cauzat  inclusiv de faptul c  preo ii,

ne tiind nu numai slavona, dar nici s  citeasc , nu tiau, de fapt, nici
ce predicau, nici ce cântau i nici ce gesticulau, fiind, astfel, percepu i
mai  mult spectacular, ca scamatori, decât metafizic, ca în elep i. Din
acest motiv, ei erau considera i, dup  cum recunoa te însu i condu-

torul lor, mitropolitul Antim Ivireanul, ca „cei mai necinsti i i obidi i”
membri ai comunit ilor, „obrazul cel mai ridiculizat”, „izvor nesecat
de ironie i de batjocur ”, iar preo ia, ca „un lucru necuvios i un lu-
cru de nimic” i, f  a i se recunoa te vreo leg tur  cu „voca ia reli-
gioas ”, ca „o modalitate de a sc pa de presiunea ruin toare a admi-
nistra iei financiare”, deoarece preo ii nu pl teau impozite, adic ,
„drept un mijloc legal de evaziune fiscal ”, rezultând c , în societatea
româneasc , preo ia nu înseamn  misiune, ci afacere, i c , deci, pre-

ii n-au a face cu spiritualitatea, ci cu câ tigul, ei constituind o
tagm  perpetuat  parazitar pe criteriul afinit ii de hait .

Prin toate acestea, devin evidente atât faptul c  preo imea nu
avea nicio competen  religioas , cât i acela c  „în numele st rii ei
burgheze preo imea se va sim i mai obligat  fa  de statul care a
promovat-o, decât fa  de ierarhia bisericeasc ”, fiind, deci, o preo-
ime laic , ceea ce dovede te c  preo imea român  nici nu putea i

nici nu dorea s  aib  vreo misiune moralizatoare, aceast  dubl  in-
compatibilitate provocând scindarea normativ-pervers  a ortodoxiei
române ti între „a face ce spune popa, nu ce face popa”.

Aceste constat ri fundamenteaz  aprecierile c  „românii nu tiu
ce înseamn  s  fii cre tin”, c , de fapt, ei „nu au niciun fel de religie,
fiind cre tini doar cu numele”, c  „sunt mai degrab  barbari”, „poporul
cel mai ateu, cel mai sceptic, cel mai pu in credincios” sau chiar „un
neam necredincios la culme i stricat”, c  cre tinismul românesc
este doar „un nume sec i uscat” i c  din moment ce la români, pe
de o parte, „deriziunea nu scute te nici m car datoria cea mai ele-
mentar  a cre tinului, spovedania i împ rt ania în Postul Mare”,
euharistia fiind primit  „f  reale motiva ii spirituale”, ci numai „din
obicei” i „pentru privirea oamenilor”, iar pe de alt  parte, lucrurile
sfinte sunt „batjocorite”, poruncile lui Dumnezeu „oc râte”, legile
cre tine „m sc rite”, românii „înjurând absolut orice, deci, inclusiv
de toate tainele sfintei biserici”, devine inconstestabil  concluzia,
formulat  de însu i mitropolitul Antim Ivireanul, c  românii i limba
vorbit  de ei erau, la începutul secolului al XVIII-lea, „mai p to i
decât toate neamurile i decât toate limbile”.

Astfel, dup  cum argumenteaz  Daniel Barbu, de i „ ranii tr iau
într-un timp cre tin, marcat de s rb tori cre tine i populat de perso-
naje ale panteonului cre tin”, totu i, din moment ce „obiceiurile i
ritualurile magice” (adic  cele p gâne, n.n.) practicate de români „nu
s-au l sat cu adev rat modelate de credin a Evangheliei”, ele numai
„insinuându-se într-o cronologie cre tin , imitând sau doar îm-
prumutând limbajul, simbolurile i valorile vie ii cre tine”, este pla-
uzibil c  „con inutul acestui timp nu are prea mult de-a face cu cre-
din a Bisericii, cu Sfânta Liturghie i cu sacramentele ei”, reie ind,
dup  cum conchide Dumitru Dr ghicescu, c  „cre tinismul de supra-
fa  al românilor ascunde i mascheaz  un temei de p gânism profund
i adev rat” i c , deci, românii „se cre tinar  în aparen , schimbar

numai ceva din forma i din înf area vechiului lor p gânism, c ruia,
neavând niciun nume, i se zise cre tinism”.

Aceast  mixare de practici p gâne în ritualuri cre tine, fiind prin
sine improprie i, deci, neproductiv , nu putea sluji cu nimic vie ii
reale, provocându-se, astfel, comutarea escatologic  a sensului exis-
ten ei în ireal, pl smuit fabulos ca paradis al vie ii ve nice. Dar, în

teptarea paradisului vie ii ve nice, deci, în a teptarea mai întâi a
mor ii, via a real  a fost atât de neglijat  încât a fost predestinat
iadului înapoierii, iar individul s-a sim it atât de deresponsabilizat
încât s-a predestinat p to iei impulsiilor. În aceste condi ii, „r ul
nefiind privit ca o dimensiune a subiectivit ii”, individul n-a dobândit
con tiin a comiterii p catului i, deci, iertarea de p cate „nefiind
privit  ca rod al luptei de fiecare zi împotriva p catului”, nu depinde
activ de voin a individului, ci pasiv, de apartenen a sa la ortodoxie.

În acest context, inându-se cont atât de faptul c  orice credin
constituie prin sine un proces, deci, ceva ce are loc cu regularitate,
în timp ce tradi ia constituie un fenomen, deci, ceva ce se întâmpl
doar periodic (de s rb tori, de Anul Nou, de anivers ri) i ocazional
(cu prilejul botezurilor, nun ilor, înmormânt rilor), cât i de faptul c
românii merg la biseric  numai de s rb tori i cu prilejurile amintite,
deci, numai periodic i ocazional, nu cu regularitate. Cu o oarecare
regularitate mergând o parte dintre femeile b trâne, dintre bolnavii
psihic i, pân  la u , dintre cer etori, devine verosimil c  în societatea
româneasc  mersul la biseric i, deci, religiozitatea au mai mult o
semnifica ie laic , de tradi ie, decât una spiritual , de credin .

În consens cu toate acestea este i aprecierea lui Daniel Barbu,
 „ortodoxia româneasc  este mai mult o tradi ie f  credin , decât

o tradi ie a credin ei”, o tradi ie, îns , doar pentru popula ie i, res-
pectiv, o afacere veroas  pentru preo i. Din aceste motive coliva, în
loc s  constituie un simbol, preg tit cu sfin enie de c tre credincio i,Pavel Filonov - rbat i Femeie
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constituie un furaj dat porcilor chiar de c tre preo i, dup  ce ei în i
au „sfin it-o”, iar s rb torile religioase, în loc s  constituie prilejuri
majore de purificare, constituie pretexte frivole de îmbuibare.

Prin toate acestea, ortodoxia româneasc  a devenit atât de vul-
nerabil , încât de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, „biserica începe

 sufere concuren a cârciumii, care se ridic  în fa a ei ca un loc al-
ternativ de formare a atitudinilor colective”. i, cum „preo ii sunt cei
dintâi care î i încep ziua la crâ ”, ceea ce înseamn  c  în i preo ii
au trecut pe baricada cârciumii, este clar c  biserica a pierdut din
start i definitiv în fa a cârciumii i c , deci, formarea atitudinilor
colective trecând de la fundamentarea prin în elepciunea pildei la

cirea prin impulsia alcoolului, a împins societatea româneasc
pe drumul autodistrugerii.

Acest drum a fost i înc  este p timit la nivel individual de rela ii
interpersonale inumane, românii comportându-se cu românii, dup
cum constat  Antim Ivireanul i Dimitrie Bolintineanu „mai r u decât

gânii”, iar la nivel societal, dup  cum apreciaz  Dumitru Dr ghi-
cescu, de faptul c  „biserica noastr  duse neamul românesc, în mai
multe rânduri, la marginea pierzaniei”, ceea ce denot , dup  cum
conchide Daniel Barbu, c  „ortodoxia, a a cum este practicat  de
români, constituie fie sursa principal , fie mediul de manifestare a
tr turilor negative”.

i, cum în timpul comunismului, prin propaganda „ateist- tiin-
ific ” i deghizarea securi tilor în preo i sau activarea preo ilor ca

securi ti, religiozitatea na ional , atât cât era, a fost devastat , este
limpede c  omul de rând, nemaiavând credin i nedobândind înc
tiin , a r mas f  niciun suport pentru con tiin , dec zând din

om în neom, reiese c  tr turile negative au devenit un „fel de a fi”
al românilor.

Acest „fel de a fi” se dezv luie curent prin vulgaritatea personali-
ii de baz  (personalit ii na ionale) române ti, românii de rând,

inclusiv b ie eii i feti ele de vârste din ce în ce mai mici i doamnele
i domni oarele de condi ie din ce în ce mai bun , înjurând de absolut

orice, în special de mam i de toate cele sfinte.
Fiind evident c  o astfel de personalitate se complace numai în

medii superficiale, ca acela care a generat-o, rezult  c  inconsisten a
ortodoxiei române ti i vulgaritatea personalit ii de baz  a românilor
se înscriu, de la sine, într-un cerc vicios, prin care fiecare parte consti-
tuind pentru cealalt  atât efect agravat cât i cauz  agravant , este
cert c  ambele se agraveaz  reciproc într-o spiral  a nenorocirilor.

Prin prisma nenorocirilor, preo ii ortodoc i îi percep pe enoria i,
mai ales pe cei b trâni, drept „material didactic”, „materie prim ” i
„marf ”, pentru ei absolut oricine fiind cât mai repede „binevenit”, re-
zult  în mod strig tor la ceruri cam care le sunt, ca personalitate, harul
i iubirea aproapelui, iar ca misiune, p storirea i soarta comunit ii.

Efectele unei asemenea p storiri s-au indus, inclusiv în habitaclul
autoturismelor de lux, românul aflat la volan, privind sa iu prin snopul
de iconi e i cruciuli e atârnate de parbriz, sub povara de la gât a
vreunui crucifix kilogramic de aur i în orbirea briliantelor de la mâini,

i manifest  public pio enia înjurând exploziv de dumnezei. i, având
sub banchet  o bât  ca de baseball, el este gata în orice moment, chiar
i din motive închipuite, s  o pun , cu smerenie, viteje te în func iune.

Acest specimen, cu r spândire de pandemie na ional , este se-
sizabil instantaneu, el fiind cu sau f  ceaf  încre it i burt  rev r-
sat , dar sigur, cu frunte încruntat , privire injectat , fa  schimo-
nosit , gur  strâmb , gât r sfrânt a mecherie iritat , glas horc it,
savoare a muzicii asurzitoare, dexteritate a proiect rii gunoaielor pe
fereastr , ticuri de a împro ca flegme la distan , reflexe publice de
râgâit decibelic i fixa ii verbale pe expresiile „ce p... mea” i „b ga-
mi-a  p...”. Astfel, se poate considera un fel de postulat, deci un
adev r ce nu mai trebuie verificat, c , dac  la trecerea unui autoturism

de lux se sesizeaz  toate acestea, sigur la volan se afl  un exemplar
autentic de român, prototip universal al st rii de mârlan.

De i religia are drept menire, la nivel ra ional, s  creeze norme, iar
la nivel emo ional, s  creeze speran e, inându-se cont îns , dup
cum aten ioneaz  statisticile Uniunii Europene, c  societatea româ-
neasc  este marcat  de cei mai gravi indicatori de corup ie din uniune,
ca i cum în arealul românesc normele cinstei nici n-ar exista, rezult

, la români, religiozitatea este centrat  pe speran e, nu i pe norme.
i, cum speran ele au ans  s  se transforme în realiz ri i, deci,

în sentiment de împlinire numai i numai dac  se ac ioneaz  consec-
vent pe baz  de norme cât mai riguroase, este plauzibil c , f  acest
tip de norme, speran ele r mân sterile, degenerând în iluzii. Devine,
astfel, explicabil de ce România - de i este, ca resurse pe locuitor,
al turi de Fran a, pe primul loc în Uniunea European  - ca nivel de
dezvoltare se situeaz , îns , al turi de Bulgaria, pe ultimul loc.

adar, neexistând norme riguroase, în religiozitatea româneasc
se constat  c , de i participarea la evenimentele religioase deosebite
(praznice, pelerinaje, hramuri) este tot mai habotnic , participan ii,
îns , se manifest , mai ales când este vorba de mâncare, b utur i
agheasm , din ce în ce mai vulgar i agresiv, trecând instantaneu de
la rug ciuni i închin ciuni la înjur turi i îmbrânceli.

Prin aceea i prism , se constat i c , de i pe pere ii înc perilor
institu ionale (spitale, prim rii, administra ii) se expun tot mi multe
simboluri cre tine (icoane, candele, crucifixuri), salaria ii, îns , se
comport  din ce în ce mai p gâne te, inclusiv aceste exemple
relevând c , de fapt, românii nu sunt religioziza i, ci exalta i mistic.

Peste toate cele prezentate, st  cu valoare de adev r absolut
rturia savantului Spiru Haret, m rturie f cut  în deplin  cuno tin

de cauz , din interiorul bisericii, în calitate de ministru al colilor i al
cultelor, care în cartea „Chestia neasc ”, publicat  în anul 1905,
spune c  preo ii ortodoc i îi ineau pe rani, inclusiv vara, chiar i
câte dou  s pt mâni cu mortul în cas , pân  când bie ii oameni,
îngrozi i de situa ie, puneau degetul înmuiat în cerneal  (în loc de
semn tur , pentru c  nu tiau carte) pe contracte prin care se obligau

 munceasc  pe gratis chiar i 10 hectare.
Este, astfel, explicabil c  în grandioasa sa oper  de reformare a

societ ii române ti, ilustrul savant s-a bazat în exclusivitate pe con-
tribu ia eroic  a înv torilor, nu i pe cea a preo ilor, ace tia, încrân-
cena i în bezn , huzur, l comie i depravare, împotrivindu-se cu
înver unare, antinomia dintre aceast  imoral  înver unare i pre-

toria moralit ii prop duite constituind factorul monstruos
care a înfundat moral popula ia româneasc  în tenebrele st rii eti-
chetate în „noua democra ie” ca na pa, ca pulime.

Din aceast  stare nu se întrevede vreo ans , atâta timp cât
aproape toat  popula ia rural i cam jum tate din cea urban  se vor
afla sub c lcâiul bisericii ortodoxe, presiunea acestuia fiind atât de
pervers , încât românii de rând, de i intim îi consider  pe preo ii
ortodoc i trândavi, hulpavi i deprava i, public, îns , conform unor
sondaje sociologice, î i exprim  cea mai mare încredere în Biserica
ortodox . i, cum românilor de rând le este instinctiv team  de ne-
cunoscutele specifice schimb rilor, iar Biserica ortodox  este ne-
schimbat  dintru începuturi, este plauzibil c teama respectiv  îi
determin  pe românii de rând s se agate, cu disperare, de conser-
vatorismul Bisericii ortodoxe i c , deci, sondajele sociologice m -
soar , de fapt, teama de schimbare, nu nivelul de încredere.

Rezult  c  în societatea româneasc , una este tr irea intim i alta
este exprimarea public , fiind evident c  aceast  contradic ie constituie,
prin sine, un act de forfecare sufleteasc  ce provoac  românilor de-
dublarea personalit ii. Fenomenul dedubl rii, multiplicat la scara na iei,
degenereaz  într-un proces ce afecteaz  identificarea c ii unitare de
destin. Din aceast  cauz , de la începuturi i pân  azi, românii î i tot
caut  sensul na ional al vie ii prin ungherele istoriei.
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De ce?
„La ce te-ai putea gândi la Paris, decât la fericire, moarte sau

de ert ciune? Parisul e mai mult, mult mai mult decât un ora . E o
stare de spirit, ca i NYC, portretul lui Gertrude Stein f cut de Picasso
- care a pus-o s  pozeze de 40 de ori, ca apoi s-o picteze din memorie
- sau mormântul lui Arsenie Boca...”

Cu aceste cuvinte m-a stimulat prietenul meu, B..., s -i dau pro-
pria-mi replic  de parizian de Adop ie...

Cum i de ce am scris aceast  carte?
Am vrut s  fac haz de condi ia uman ... S  m  „r zbun” pe ara

unde am fost nevoit s -mi duc traiul - i unde mi-am mâncat m laiul,
în ultimii ani, cu sos... olandez - aluzie la François Hollande, un golan

ijderea golanilor no tri din ar ,... pentru c  a a-i piesa, a a trebuie
 fie marionetele „lor”, slugi la case str ine.

Pornisem cu ideea s  încep pe un ton cumva smerit fa  de m re ul
popor francez i s  acumulez fapte ce ar fi demonstrat, în cele din
urm , c  imaginea pe care i-o construiesc - de regul  - românii
despre oamenii din ara lui Voltaire e în mod grosier eronat , dep it
doar de imaginea, echivalent  în falsitate (când prea negativ , când
prea pozitiv ), a propriului nostru popor...

Faptele s-au tot acumulat, iar comedia uman  la care eram spec-
tator a dep it perimetrul vizat ini ial, s-a... globalizat!

Fac aici o tentativ  epic  unde, f  re ineri, introduc, mai pu in
timid, date despre mine însumi, de la momente autobiografice la cu-
get ri de o clip ... ca s  m  îndrept spre concluzia (pe care o las s-o
descopere cititorul) c  lumea e facut  s  fie armonioas i c  ea ar fi,
într-adevar, a a, dac  am ti s  descoperim
Unitatea ce ne caracterizeaz , în adâncuri,
pe fiecare dintre noi...

Cititorule, vei descoperi, oare, mesajul
ascuns?...

    Zi de vacan
Am intrat în vacan . Mai bine spus, azi

nu am avut de mers la curs. Studen ii preg -
tesc sesiunea. Peste câteva zile am cu ei pri-
mul examen.

M-am trezit tot la ora obi nuit i mi-am
men inut tabietul. Am luat „pe stomacul gol”
linguri a de miere amestecat  cu ghimbir i
scor oar i, în a teptarea cafelei, am rân-
duit vesela din ma ina de sp lat. Am urcat la
etaj, aducând ce cu a pe farfurioar , dar nu
m-am b gat la loc în pat, cum aveam obiceiul,
ci, fiind momentan singur în urbe, am deschis
o clip  calculatorul - tot o form  de... sociali-

Horea PORUMB
   (Fran]a)

zare e i asta. În fine, am coborât în buc rie i mi-am preg tit micul
dejun. De ani de zile, imitându-l pe tata, m nânc pâine pr jit  cu
brânz  de vaci (uneori îmi fac o m lig , alteori m nânc un avo-
cado cu hrean i mu tar), înso indu-le cu o salat  alc tuit  dintr-o
smochin , o prun  uscat , o cais  uscat  - t iate m runt -, migdale,
stafide, meri- oare, nuci, usturoi, ardei, o ro ie (a a, f  gust, cum
sunt, de altfel, toate în ziua de ast zi!) i un kiwi, ansamblul acoperit
cu ulei de m sline.

Se zice c  e s tos s  te alimentezi cu astfel de ingrediente, dar
trebuie s  recunosc c , de când le tot consum, n-am b gat de seam

-mi fi f cut vreun bine. De pild , am avut o grip  care a durat toat
toamna, ceea ce m-a cam sedentarizat, timp în care am pus pe mine
câteva kilograme suplimentare, la care s-au adaugat i cele de la Cr -
ciunul petrecut la Cluj... De câteva s pt mâni, îns , a devenit impe-
rativ s -mi reintru în form , c ci sâmbat  plec în Alpi, cu studen ii, la
Val d’Isère, s  facem ski de printemps...

Iat  ce înseamn  s i propui un obiectiv mobilizator! M  crezu-
sem intrat în faza senectu ii anchilozante, or, reluând exerci iile cu
perseveren , am sim it de la o zi la alta cum mi se mobilizeaz  arti-
cula iile i cum îmi „cresc” mu chii - evident, se umplu cu ap , prin
vasodilata ie, nu cresc cu adev rat, dar poate c i asta e important,

 se poat  hr ni, oxigena i cur a de acidul lactic produs la efortul
ce m  a teapta.

În diminea a asta n-am avut chef s  mai z bovesc în cas , c ci se
ar ta o zi de sfâr it de iarn  / început de prim var  senin i rece. Mi-
am îmbr cat, de prob , echipamentul de schi, preg tit în vederea
plec rii (prea c lduros pentru ora , astfel c-a trebuit s  m  debarasez

de el pe parcurs), i am pornit-o în pas mai
mult decât sportiv spre Parcul departamental
din comuna vecin  - un spa iu verde situat
pe locul unde pân  la sfâr itul anilor ’70 se
aflase cel mai mare bidonvil al Fran ei, ocupat
de portughezii fugi i din calea dictaturii lui
Salazar.

Soarele oblic î i cernea razele printre co-
roanele desfrunzite ale copacilor, pamântul
era reav n i din m runtaiele lui se rev rsa
concertul - neauzit - al m cinilor, bulbilor i
viet ilor ce se preg teau s  reînvie. N-am
re-zistat tenta iei i, pe o platform  destinat ,
probabil, jocului de boule, m-am dedat exerci-
iilor mele de qigong.

 s  m  laud, men ionez c , pe când
eram visiting scientist la Universitatea din
Toronto, am avut ansa i privilegiul s  fiu
îndrumat de unul din cei cinci „mari mae tri”
ai acestui sport oriental - omul era originar
din Hong Kong i se refugiase în Canada

DIN JURNALUL UNUI FRANCEZ PRIN ADOP IE
 (fragmente)

PARISUL MEU
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atunci când ora ul a fost retrocedat Chinei.
Începi prin trei expira ii profunde. (De ce nu inspira ii? ve i zice.

Pentru c  ele vin automat, oricum!) La primul suflu prelung, î i ima-
ginezi c  pieptul i se adun  într-un singur punct, în plexul solar, într-
o zon  lipit  de coloana vertebral , acolo unde se termin  coastele...
Apoi î i gole ti iar aerul, concentrându-te la abdomenul ce i se
aplatizeaz , adunându-te în hara1, centrul energetic situat la dou
degete sub ombilic... În fine, te împingi înspre p mânt, de parc  ai
vrea s  te comprimi sub propriile- i t lpi... Abia pe urm  treci la di-
verse pozi ii, lente, curg toare, pe care le men ii sau le repe i de
multe ori, l sându- i gândurile s  plece...

E interesant de tiut c  aceste extravagan e orientale au fost „im-
portate” în Occident înc  de pe vremea lui Voltaire, dar n-au fost
agreate. Motivul? Farmecul lor, binele pe care îl aduc nu încep s
apar  decât dup  un num r de minute, dup  ce organismul a „în eles”
ceea ce-i ceri! Or, pân  recent, pe tot parcursul epocii „moderne” în
care individul mai credea c  va st pâni natura, omul era gr bit, n-
avea r bdare s  repete...

Suflam lini tit i „rotund”, iar bila imaginar  - hara - ce-mi cre tea
i descre tea în pântec odat  cu mi carea diafragmei îmi mângâia,

parc , organele interne, îmi masa coloana vertebral  „pe din untru”,
în timp ce sim eam cum mi se de teapta fiecare fibr  muscular , c u-
tându- i vecinii - totul transmi ându-mi o senza ie de calm, de
destindere a min ii, de tr ire intens  a prezentului.

Pe la ora amiezii, o cea  diafan  a început s  se infiltreze ca un a-
bur printre copaci. Nu era alburie, ci alb struie, iar mai apoi a devenit
de-a dreptul întunecat , i nu era cea , ci poluare, constituit  din micro-
particule negre i uleioase, cu miros în ep tor. Pacostea marelui ora .

Am ajuns acas  cu ochii înro i i m-am trântit îmbufnat la cal-
culator. Alt  pacoste, „feisbuc”-ul acesta. Aflu despre un fost mare
poet cât era de ling u, despre un talentat prozator, devenit zbir, des-
pre un remarcabil memorialist, devenit ho ... Ierarhiile recruteaz  doar
oameni p ta i. Nici efii ce conduc ri n-au imagini mai lini titoare -
suntem du i de nas de ni te maimu oi, roz toare, paia e... Minciuni
din toate direc iile... Dezinformare, sau exces de informa ie, care tot
la dezinformare conduce... În ar , incit ri r zboinice... De ce m-am
gândit la Ierusalim? Un evreu a fost prins la Paris mâzg lind el însu i,
pe propriul zid, inscrip ii antisemite - voia s  i se atribuie locuin a de
la stat, pe motiv c  acolo ar fi amenin at... Ierusalim - g se ti în el cu-
vântul „pace”, salom... Lumea din Fran a, dup ocul atentatului de
la Charlie Hebdo, se demarcheaz , purtând ecusonul: „Je suis Charlie”.
Al ii, dimpotriv , s-au dezmeticit, je ne le suis pas... depinde cum

d libertatea de con tiint i de exprimare, pluralismul, democra ia...
i totusi...

Oamenii prefer  s  fie ca furnicile. Încolonate. Nu- i dau seama de
asta, dar asta cer. (Lenin a încercat deja odat  s -i înregimenteze, ca într-
o mare închisoare - sunt vorbele lui, citate în Gog, de Giovanni Papini -
pu caria ul nu are de ce s  se preocupe de ziua de mâine: e liber!).

Furnicile merg încolonate, par lini tite, p zite pe margine de câ iva
„solda i”, de foarte pu ini solda i! Pe furnica regin  nici n-o vezi.
Oamenii doresc s  nu aib  griji. Pentru asta le trebuie i lor un ef!
Chiar i invizibil: omul providen ial.

Ce sper  norodul? S  tr iasc ! S  supravie uiasc ! - fie i numai
cu aceast  garan ie, poporul ar fi mul umit. Men inerea în via , pre-
lungirea vie ii, via a creat  în laborator... promisiunile geneticii mo-
derne merg, de altfel, tocmai în acest sens. Al supravie uirii...

Terorismul? Ecologia? Alegeri democratice dirijate / insuficient
dirijate de mass-media? Crize monetare?... Fleacuri!

Lumea nu se va schimba radical, din moment ce 1% din oameni
de in 99% din tot ce exist ! S  dispar  moneda european ? S  se
pr bu easc  dolarul? S  apar  monede paralele?... Toate sunt ni te

bagatele, din moment ce practic to i banii sunt în doar câteva mâini...
Eu m  pensionez peste un an...

1
Hara, în japonez ; dantien, în chinez .

Francezii
Fostul meu coleg de breasl , Jean-François, se pensionase în

calitate de ef al Inspectoratului colar. Era un b rbat frumos, masiv,
de i de talie mijlocie, cu p rul alb, rar, piept nat cu grij  spre spate.
Cu vorba cump tat , nu r spundea niciodat  f  a- i l sa mai întâi
o clip  de gândire. Obrazul îi era rumen i plinu , aborda un zâmbet
mali ios i privirea-i era vie, glumea , când te fixa de dup  ochelarii
cu ram  aurie, gata oricând s  lanseze o n zbâtie. Spiritual din fire, ar
fi fost mai nimerit s  tr iasc  în vremea Regentei, a serb rilor galante.
Era un umanist erudit i, lucru rar la francezi, vorbea italiana, spaniola
i germana f  niciun accent. Schimbam între noi misive amuzante,

iar când ne întâlneam de-adevaratelea, ma strângea la piept i m
ruta cu foc pe ambii obraji.

Într-o zi, a venit la mine înso it de un tân r tomnatic, înalt i firav,
de parc  era opusul imaginii lui, deformat  într-o oglind  de bâlci.

- Te rog frumos s -l iei la tine pe fiul meu i s  te ocupi de el.
Evident, era un copil f cut la b trâne e.
- M  numesc Jean-Emmanuel, îmi spune acesta.
Un nas lung, o calvi ie avansat , ochelari cu rama neagr  groas ,

pe care-i tot împingea ca s  nu-i alunece pe nas - tân rul era vizibil
neobi nuit cu inuta civil , la care urma totu i s  se limiteze de-acum
încolo, c ci fusese l sat la vatr .

- Nu m-am a teptat ca odrasla ta s  urmeze o carier  militar , îi zic.
- Am vrut s  calc pe urmele tatii, îmi spune b iatul.
Ceea ce-am aflat atunci mi-a sporit i mai mult uimirea.
Cu aptezeci de ani în urm , la 6 iunie 1944, avea loc Debarcarea,

iar Jean-François lua parte la Ziua-Z în calitate de inginer genist.
Dup  ce alia ii ocupaser  un prim cap de pod pe fâ ia de coast

situat  între Le Havre i Calais, se punea problema consolid rii po-
zi iei prin aprovizionare în mas , pentru care era nevoie de un port
de adâncime, destinat navelor de mare tonaj. Politehnician precoce,
Jean-François trecuse la englezi în urma apelului generalului De Gaulle
i fusese înrolat în echipa de ingineri care au conceput „cele mai mari

porturi plutitoare din lume”, faimoasele Mulberries.
Un port a fost construit de britanici i canadieni, iar cel lalt de

americani. În acest scop, au fost mai întâi sacrificate prin sabordare
câteva sute de nave, ca s  se creeze o prim  împrejmuire în larg, apoi
au fost aduse chesoane2 de beton care, legate între ele, au creat un
dig în form  de arc de cerc, în interiorul c ruia s-a realizat portul,
constituit din platforme de acostare. O veritabil osea3, pe pontoane,
lega portul de rm. Jean-François participase la ancorarea pontoa-
nelor din portul „englez”. Locuia pe un vas-dormitor i avea sarcina

 verifice zi i noapte soliditatea ancorajului.
O furtun 4 care a bântuit timp de patru zile a distrus portul ame-

rican, dar nu i cel „pazit” de Jean-François. În schimb, furtuna a
avariat vasul care-i servea drept ad post. R nit fiind, a fost dus în
Anglia. A revenit în Fran a în ajunul Cr ciunului, îmbarcat la South-
ampton pentru Cherbourg pe vasul Léopoldville, alaturi de 2 200 de
soldati americani. La intrarea în port, vasul a fost torpilat de un sub-
marin german. Vor fi salvati doar 800 de oameni.

- Mo iam pe puntea din fa , cu vesta de salvare sub cap în loc
de pern , poveste te Jean-François. Se înserase i ningea i vedeam
portul Cherbourg profilându-se în zare. Vasul a fost lovit la pupa.
Am resim it o zguduitur , un zgomot asurzitor i au început s  pice
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fragmentele azvârlite de explozie. Am fost îneca i în fum i întuneric.
S-a dat ordinul de evacuare. Vesta de salvare pe care dormisem nu
mai era la locul ei. Am pip it în jur, s-o caut. Am apucat-o, dar o alt
mân  tr gea de ea. Nu tiu cine a fost i nici de ce a cedat, dar jur c
nu eu i-am smuls vesta, ci el e cel care a renun at. În înv lm eal , i
din cauza m rii agitate, un vas britanic venit în ajutor a strivit cele
câteva b rci în care se salvaser  deja o parte din oameni i, ciocnindu-
se de vasul nostru, i-a grabit scufundarea. Eram înc  pe punte i am
alunecat dintr-odat  în marea înghe at . De câte ori reu eam s  scot
capul din ap , un val imens m  acoperea iar. Am avut norocul c , de
pe rm, ne-au venit în sprijin câteva b rci de pescari, iar eu am fost
recuperat de una dintre ele...

Îmi mut privirea de la Jean-François la progenitur . Pe vestonul
civil se vedeau, discrete, dou  barete de decora ii.

- Ce-s astea?
- Erou al Razboiului din Bosnia i al Razboiului din Afghanistan!
Azi nu se mai numesc „veterani”, ci, direct, „eroi”, constat eu.
Jean-Emmanuel avea picioarele sub iri, cutia toracic  p rea stri-

vit  spre în untru, tot corpul îi era parc  dezlânat.
- Ai luat parte la lupte? îl întreb neîncrez tor.
- Nuuuu!
- i-atunci?
- În Bosnia am fost, efectiv, pe o nav  de r zboi, eram la intenden .

Pentru Afghanistan, în schimb, am r mas la Statul-Major, furier...
 uit întreb tor la t ica-s u.

- A avut norocul s  aib  un t tic bun, care a pus o vorb  pentru el!
La care Jean-Emmanuel, mucalit, mai ad ug i el:
- i de-a  fi fost fat , de-i ceream tatei s  m  fac  pop , pop  ar fi

cut din mine!

2 230 chesoane de beton, legate între ele, au format un dig de 7 km
lungime.
3 De 15 km.
4 La 19 iunie.
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1.10.1899 - a murit Anton Bacalba a (n. 1865)
1.10.1955 - s-a n scut Ion Stratan (m.2005)
1.10.1990 - a murit Ioana Em. Petrescu (n. 1941)
1.10.1996 - a murit Alexandru Andri oiu (n. 1929)
2.10.1911 - s-a n scut Miron Radu Paraschivescu (m. 1971)
2.10.1935 - s-a n scut Paul Goma
2.10.1942 - s-a n scut Romulus Diaconescu  (m. 2003 )
2.10.1944 - a murit B. Fundoianu (n. 1898)
2.10.1963 - s-a n scut Mircea A. Diaconu
3.10.1943 - s-a n scut Matei Gavril Albastru (m. 2008)
3.10.2003 - a murit Profira Sadoveanu (n. 1906)
4.10 1933 - s-a n scut George Astalos
4.10 1937 - s-a n scut Ioanid Romanescu (m.1996)
4.10.1993 - a murit Mihail Steriade (n. 1904)
4.10.1995 - a murit Paul Anghel (n. 1931)
5.10.1830 - a murit Dinicu Golescu (n. 1777)
5.10.1902 - s-a n scut Zaharia Stancu (m. 1974)
5.10.1928 - s-a n scut Ion Rahoveanu (m. 1994)
5.10.1929 - s-a n scut Ion Dodu- Balan
5.10.1945 - s-a n scut Alexandru C linescu
5.10.1950 - s-a n scut Doina Uricariu
6.10.1872 - s-a n scut Alexandru Cazaban (m.1966)
6.10.1895 - s-a n scut Ion Pas (m. 1974)
6.10.1902 - s-a n scut Petre ea (m. 1991)
6.10.1930 - s-a n scut Paul Ioachim (m.2002)
7.10.1910 - s-a n scut Eusebiu Camilar (m. 1965)
7.10.1923 - s-a n scut Al. Jebeleanu (m. 1996)
7.10.1935 - s-a n scut Livius Ciocârlie
7.10.1946 - a murit Emanoil Bucu a (n. 1887)
7.10.1988 - a murit tefan Lupa cu (n. 1900)
7.10.1995 - a murit Bazil Gruia (n. 1909)
8.10.1872 - s-a n scut D. D. P tr canu  (m. 1937)
8.10.1897 - s-a n scut tefan Neni escu (m. 1979)
8.10.1929 - s-a n scut Alexandru Andri oiu (m. 1996)
8.10.1938 - s-a n scut Constantin Abalu
8.10.1939 - a murit George Mihail Zamfirescu (n. 1898)
8.10.1954 - s-a n scut Costin Tuchil

9.10.1827 - s-a n scut Alexandru Papiu-Ilarian (m. 1877)
9.10.1906 - s-a n scut Alexandru Sahia (m. 1937)
9.10.1922 - s-a n scut Emil Manu (m. 2005)
9.10.1927 - s-a n scut Valentin De liu (m. 1993)
10.10.1907 - s-a n scut Constantin Nisipeanu (m.1998)
10.10.1946 - s-a n scut Nicolae Dan Fruntelat
10.10.1987 - a murit Dana Dumitriu (n. 1943)
11.10.1875 - s-a n scut t. O. Iosif (m. 1913)
11.10.1930 - s-a n scut Marcel Romanescu (m. 1956)
11.10.1950 - s-a n scut Nicolae Bârna
12.10.1934 - s-a n scut Alexandru Zub
12.10.1937 - s-a n scut George Coand
12.10.1981 - a murit Agatha Grigorescu-Bacovia (n. 1895)
12.10.2003 - a murit Ion Ioanid (n. 1926)
13.10.1898 - s-a n scut George Mihail Zamfirescu (m.1939)
13.10.1944 - s-a n scut Vasile Petre Fati (m.1996)
13.10.1953 - s-a n scut Gellu Dorian
14.10.1872 - s-a n scut P. P. Negulescu (m. 1951)
14.10.1923 - s-a n scut Victor Kernbach (m. 1995)
14.10.1948 - s-a n scut Marian Papahagi (m. 1999)
14.10.1954 - s-a n scut Radu Sergiu Ruba
14.10.1994 - a murit Aurel Ti a (n. 1915)
15.10.1976 - a murit Traian Lalescu (n. 1920)
15.10.1982 - a murit Nicolae Jianu (n. 1916)
15.10.1991 - a murit Petre Solomon (n. 1923)
16.10.1868 - s-a n scut Simion Mehedin i (m. 1962)
16.10.1885 - s-a n scut Mihail Sorbul (m. 1966)
16.10.1939 - s-a n scut Nicolae Damian (m. 1997)
16.10.2002 - a murit Ileana Berlogea (n. 1931)

Pavel Filonov
-

F
orm

ula Petrogradului proletar
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Henric X dormi ceva mai mult ca de obicei, în palat nu mai era nimeni,
calendarul electronic ar ta anul 2050, luna septembrie, ziua 23, ceasul 12
ziua. Nu mai era rege, din vise aflase, î i preg ti o mas  frugal , coborî în
strad i cump  un ziar. Nu avea acas  nici aparat TV, nici computer, le
aruncase înainte de a adormi, dar tirile din ziar erau suficiente. România
se afla pe primul loc la to i indicatorii, cei care plecaser , peste patru
milioane de ingineri, medici, asisten i, academicieni, vânz tori, avoca i,
fiii acestora .a. reveniser  la patria mum , politicieni nu mai erau, se
recalificaser , sistemul de conducere macroeconomic i social  era
perfect cibernetizat pe o gril  uria , cu noduri-module computerizate.
Nu se mai f ceau vizite cu protocol, adun ri, conferin e. No iunile de
guvern, mini tri, parlament, pre edinte disp ruser , totul era compu-
terizat, orice opera iune bancar , investi ii noi, schimbare de curs valutar,
orientare economic  se f ceau pe baza unei consult ri populare cu par-
ticiparea cet enilor de peste 18 ani, care obligatoriu trebuiau s  aib  un
minicomputer portativ. Cel mai interesant fapt era c  nicio fraud  nu mai
era posibil , modulele de pe re ele blocau instantaneu opera iunile ce
nu respectau anumite reguli prestabilite, erorile inten ionate sau acciden-
tale erau corectate, iar persoana care provocase incidentul pierdea instan-
taneu accesul la sistem, fiind convocat  prin computer s  se prezinte la
puntele de control pentru analiz i concluzii. Efectele puteau fi, în
func ie de pagube -reabilitare f  nicio întrerupere, fie dup  o perioad
de reinstruire, fie sc derea în ierarhia decizional , pân  la nivelul stabilit
la prima angajare. Pe plan extern se petrecuser  multe schimb ri. Grani ele
disp ruser , ca i actele de identitate. Fiecare putea studia istoria, clima,
geografia, economia, cultura, limba oric rei ri. rile care nu prezentau
date complete i corecte erau excluse din circuitul turistic, economic
etc. Prima obliga ie a fiec rei ri era modul de asigurare a unui standard
minim de trai, alimente, îmbr minte, climatizare, cazare, condi ii sanitare,
medicale etc. Orice persoan  putea locui în oricare ar , cu condi ia asi-
gur rii standardelor men ionate, de c tre ara gazd . Astfel orice preten ie
teritorial  dispare. ONU r mâne numai cu atribu ii de instruire, cultur
etc. Armele de foc, nucleare, ca i armele albe sunt interzise. Un consiliu
tiin ific va stabili oportunitatea oric ror noi aplica ii de importan  mon-

dial . Henric X termin  lectura i adormi pentru al i 30 de ani.

Boris MARIAN MEHR

Anul

2050

17.10.1904 - a murit D. Th. Neculu  (n. 1859)
17.10.1904 - a murit tefan Petic  (n. 1859)
17.10.1905 - s-a n scut Alexandru Dima (m. 1979)
17.10.1983 - a murit Romulus Guga (n. 1939)
17.10.2010 - a murit Mircea Ghi ulescu (n. 1945)
18.10.1907 - s-a n scut Mihail Sebastian (m. 1945)
18.10.1926 - a murit Ioan I. Cior nescu (n. 1905)
18.10.1980 - a murit Teodor Mazilu (n. 1930)
19.10.1875 - s-a n scut George Ranetti (m. 1928)
19.10.1908 - s-a n scut Dumitru Alma  (m. 1995)
19.10.1929 - a murit Alexandru Davila (n. 1862)
19.10.1935 - a murit Gib. I. Mih escu (n. 1894)
19.10.1961 - a murit Mihail Sadoveanu (n. 1880)
19.10.1993 - a murit Ion Iuga (n. 1940)
20.10.1865 - a murit Alecu Donici (n. 1806)
20.10.1895 - s-a n scut Alexandru Rosetti (m. 1990)
20.10.1924 - s-a n scut Valentin Silvestru (m. 1996)
20.10.1928 - s-a n scut Pompiliu Marcea (m. 1985)
20.10.1930 - s-a n scut Ioan Grigorescu (m. 2011)
20.10.1939 - s-a n scut Dumitru Matcovschi
20.10.1985 - a murit Marius Robescu (n. 1943)
20.10.2005 - a murit Ion Stratan (n. 1955)
21.10.1891 - s-a n scut Perpessicius (m. 1971)
21.10.1911 - s-a n scut George Demetru Pan (m. 1972)
21.10.1918 - s-a n scut Dan Du escu (m. 1992)
21.10.1923 - s-a n scut Mihai Gafi a (m. 1977)
21.10.1980 - a murit Pamfil eicaru (n. 1894)
22.10.1907 - s-a n scut Cella Serghi (m. 1992)
22.10.1927 - s-a n scut Constantin Olariu (m. 1998)
22.10.1939 - s-a n scut A. I. Z inescu (m. 2004)
22.10.1942 - s-a n scut Ion Coja
22.10.1942 - a murit Octavian C. T sl uanu (n. 1876)
23.10.1877 - a murit Alexandru Papiu-Ilarian (n. 1827)
23.10.1957 - a murit Mihai Codreanu (n. 1876)
24.10.1863 - a murit Andrei Mure anu (n. 1816)
24.10.1921 - s-a n scut Veronica Porumbacu (m. 1977)
25.10.1890 - s-a n scut Eugen Constant (m. 1975)
25.10.1902 - s-a n scut Dumitru Popovici (m. 1952)
25.10.1923 - s-a n scut Toth Istvan (m. 2001)
25.10.1943 - s-a n scut Mircea Opri a
25.10.1948 - s-a n scut Dumitru Munteanu
26.10.1624 - s-a n scut Dosoftei (m. 1693)
26.10.1673 - s-a n scut Dimitrie Cantemir (m. 1723)
26.10.1850 - s-a n scut Grigore G. Tocilescu (m. 1909)
26.10.1933 - s-a n scut Ion B lu
26.10.1949 - s-a n scut Leonida Lari (m.2011)
26.10.1949 - s-a n scut Dumitru Radu Popa
27.10.1938 - s-a n scut Alexandru Brad
28.10.1920 - s-a n scut Andrei Ciurunga (m. 2004)
28.10.1923 - s-a n scut Mihail Petroveanu (m. 1977)

28.10.1936 - a murit Bogdan Amaru (n. 1907)
28.10.1941 - s-a n scut Ion M rgineanu
28.10.1950 - s-a n scut Zenovie Cârlugea
28.10.1952 - a murit Mircea Vulc nescu (n. 1904)
28.10.1953 - s-a n scut Doina Dr gu
28.10.1960 - a murit Peter Neagoe (n. 1881)
29.10.1918 - s-a n scut tefan Baciu (m. 1993)
29.10.1930 - s-a n scut Radu Cosa u
29.10.1994 - a murit Titus Popovici (n. 1930)
29.10.1996 - a murit Constantin Cri an (n. 1939)
30.10.1858 - s-a n scut Duiliu Zamfirescu (m. 1922)
30.10.1943 - s-a n scut Aurel M. Buricea
30.10.1955 - a murit Dimitrie Gusti (n. 1880)
30.10.1960 - a murit Mircea Florian (n. 1888)
31.10.1881 - s-a n scut Eugen Lovinescu (m. 1943)
31.10.1953 - a murit Petre Dulfu (n. 1856)
31.10.1972 - a murit Onisifor Ghibu (n. 1883)Pavel Filonov - Lumea
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Eterna i fascinanta Românie
Emo ia cea mai cuminte
Cu genii care te orbesc
E ara-n care plâng cuvinte

i lacrimile î i vorbesc.

Dihotomie
Curate ca i floarea-n rou
Mai toate mamele sunt sacre.

cat c -s împ ite-n dou :
În mame i în… mame soacre.

Aport
Am terminat cu împ itul,

efia-n cas  e a mea…
La mine-i pâinea i cu itul,
Dar tai felii cum zice ea.

scut la 2 februarie 1960, în Caransebe , jud. Cara -Severin. A absolvit Liceul Nr. 1, din Caransebe i
coala Tehnic  Postliceal  C.F.R. i a lucrat ca tehnician, inspector cu calitatea, la C.F.R.

Este membru al Cenaclului de Epigram  „Apostrof”, din Caransebe i al Uniunii Epigrami tilor din
România. Scrie epigrame, poezie în grai i altele, apare în publica ii de gen, a primit mai multe premii
pentru crea iile sale. Este inclus în peste 10 volume colective de epigram .

Parlamentari
raci, cu mult  demnitate,

Ei demonstreaz , permanent,
 n-au nici vile, nici palate,

De-aceea dorm... în Parlament.

Dezmin ire
I-a jurat soa ei, un amic,
Surprins în pat c-o „pu lama”,

 între ei n-a fost nimic...
(Cearceaf, furou, ori pijama!)

Eva
Dând din gur , ziua toat ,
Enervant, consta i hilar:
Nu din coast -a fost creat ,
Ci din os... de maxilar…

Concluzie
Peste impozite i alte d ri,
Scumpesc i gazul - cum se-aude;
Atunci când vom mânca r bd ri,
Le vom servi mai ieftin... crude!

Modernitate
Firi rebele, curajoase,

 pop i inele,
Ast zi fetele frumoase
Se m rit … între ele!

Proiect de autoepitaf
Pe trista-mi piatr  funerar
Cu slov -adânc  vreau s  scrie:

 toat  via a mea amar
Am înfruntat-o cu… „t rie”!

Portret
rbat voinic, curtenitor,

Afemeiat, galant, sportiv,
Cincizeci de ani anterior,
Acum… total inofensiv!

Unui parlamentar
Urcat - în rang - pe-nalte trepte,
Cu capu’-n palm , mediteaz :
Iubesc i legile nedrepte
Atunci când m  avantajeaz !

Legea legilor
E simplu a se în elege
De ce la doamna-i îmbulzeal ;
Fiindc -accept  doar o lege:
Atrac ia universal !

scut în com. Ion Corvin, jud. Constan a. A absolvit Liceul Teoretic B neasa, din Constan a i coala Militar
de Ofi eri Activi Tancuri i Auto Pite ti i a activat în unit i ale M.A.N. i M.A.I. în perioada 1971-2000, în prezent
fiind comisar în rezerv , stabilit în com. S cele, jud. Constan a. Este membru fondator al Clubului Umori tilor
Const eni „Pr lia cu Umor”, public  epigrame, a primit câteva premii la concursurile na ionale de gen i este
inclus în cel pu in cinci volume colective de epigram . Apari ii editoriale: Ariciul de mare (epigrame, 2015).

Armonie rural
La fotbal, chiar în toiul verii,

rba ii,-n sat, se au ca fra ii:
Într-o echip -s cavalerii,
În cea de-a doua,-ncornora ii.

Burlacul timid
 pot depune m rturie
 vrând s-ajung  cineva

A-mbr at o meserie...
 de femei se ru ina.

Remember
Mi-aduc aminte de-un str bun -
Expert în multe vicle uguri -

cea un vin atât de bun...
C-aproape miroasea a struguri.

Purt torul de cuvânt
Un anonim, un oarecare,
Ce minte-al naibii de u or

i e ca menajera care...
Ascunde praful sub covor.

antaj de ziua femeii
Cadou î i fac, iubita mea

a cum bunul sim  o cere:
Un ghiocel, ca nu cumva,

-mi tai bugetul... pentru bere!

Alcoolismul la români
Se bea în cârciumi, pe la noi,
De- i uit  omul limba, mersul,
Chiar i c rarea înapoi
O uit , însu i, GPS-ul.
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PAVEL FILONOVPAVEL FILONOV
Pavel Nikolaevich Filonov s-a n scut la 8 ianuarie 1883, la

Moscova, fiind al aselea copil al familiei. Tat l s u a murit în 1887,
iar mama sa a devenit sp toreas  pentru a- i sus ine familia. Copiii
au lucrat i ei, chiar i Pavel, cel mai mic, i-a ajutat surorile s i
croiasc  prosoape i s  le vând  pe pia .

La vârsta de 6 ani, Pavel a început s  danseze în corpul de balet
în teatrele mici din Moscova pentru a- i câ tiga existen a. În 1896,
mama lui a murit. În acest moment, sora mai mare a lui Pavel, Alexandra,
era c torit  cu un inginer renumit. Acesta i-a asumat responsa-
bilitatea asupra copiilor i le-a dat tuturor o educa ie aleas .

Pavel, care s-a ar tat interesat de pictur , deja la vârsta de 3-4
ani, a început s  studieze arte i meserii la coala Societ ii pentru
Încurajarea Artelor. În 1901, a absolvit coala cu diplom  de maestru-
pictor i a lucrat la diferite locuri de munc , de la colorarea zidurilor
pân  la restaurarea plafoanelor din schituri. În 1903, a încercat s
intre în Academia de Arte, îns  nu a reu it la examenele de admitere.
A intrat în studioul privat al academicianului L. Dmitriev-Kavkazsky
i a studiat acolo timp de 5 ani. În acea perioad , a încercat s  se

înscrie la Academie de trei ori, dar nu a reu it niciodat . În var , a
torit la Volga, Caucaz i Ierusalim, i a f cut multe desene i

picturi din natur . În 1908, el a fost admis, în cele din urm , la Academia
de Arte. Lucr rile sale au atras aten ia elevilor i profesorilor prin
caracterul lor neobi nuit: nu au fost abstracte ci au reprezentat subi-
ectul cu o asem nare total , dar au fost executate în culori vii i str -
lucitoare - ro ii, blues, verde i portocaliu. Acest mod nu s-a confor-
mat standardelor Academiei, iar Filonov a fost respins „pentru a nu
influen a elevii cu deliciul muncii sale”. Filonov a protestat împotriva
deciziei rectorului Beklemishev i a fost reabilitat, dar dup  ce a
studiat timp de doi ani, a p sit Academia în 1910.

Primele lucr ri care prefigureaz  metoda sa analitic  au ap rut în
1910: O FAMILIE DE RANI acuarel i EFI, pictur  în ulei. În
acest tablou, imaginile diferite scalate sunt combinate pe pânz ,
suprapunându-se unul pe cel lalt i intervenind pentru a forma o
unitate fantasmagoric .

În anii 1910, opera lui Filonov a fost concentrat  în jurul societ -
ilor din Sankt-Petersburg, Uniunea Tineretului i Uniunea Arti tilor

(1910-1913), la fondarea c reia a participat activ. În aceast  perioad
apar faimoasele sale lucr ri VEST I EST, EST I VEST, B RBA I

I FEMEI (toate 1912-1913) i S RB TOAREA REGILOR (1913).
Aceste picturi combin  elemente de simbolism, neo-primitivism i
expresionism.

În 1912, Filonov a c torit timp de 6 luni în Austria, Italia i
Fran a. El a c torit cel mai mult pe jos, pl tind hrana i locuin a cu
acuarele i desenele sale, uneori dormind în hambare sau în aer liber.

Filonov era înclinat spre o explica ie teoretic i ra ional  a artei
sale. În 1912 a publicat articolul Kanon i Zakon (Canonul i legea),
unde a explicat pentru prima dat  principiile „artei analitice”. Talentul
lui Filonov ca public vorbitor i cunoa terea aprofundat  a istoriei

artei a diferitelor culturi l-a ajutat s i r spândeasc  teoria; prelegerile
sale au fost foarte populare i au atras mul i oameni.

În 1913, Filonov, împreun  cu artistul, I. Shkolnik, a creat decorul
pentru tragedia „Vladimir Mayakovsky”, organizat  la Teatrul Luna
Park, St.Petersburg. În 1913, Filonov a ini iat înfiin area unui nou
grup artistic care une te arti ti care au urmat principiile artei analitice.
În 1914, Filonov a publicat un manifest de pictur  analitic , Sdelannye
Kartiny (Picturile realizate). Printre cele mai bune lucr ri ale acestei
perioade se num  FEMEILE DE LAPTE, TREI OAMENI LA
MAS , FLORI UNIVERSALE, LUCR TORII etc.

Semnifica ia lucr rilor lui Filonov r mâne un mister pentru spec-
tatori, deoarece acestea erau criptate ingenios. În lucr rile sale, lucru-
rile f cute de om i lucrurile naturale, oamenii i animalele, schimb
înf area i în elesul unii cu al ii, amestecând, trecând în unul în
altul i devenind ceva complet diferit. Esen a metodei sale era de a
distruge lumea vizibil  în elemente individuale i apoi de a sintetiza
de la ei imagini complexe pline de semnifica ie simbolic  ascuns . În
lucr rile sale a creat o imagine misterioas  a lumii, încercând s  extind
posibilit ile artei reprezentative i s  fac  vizibilitatea invizibil .

În 1916, Filonov a fost înscris în armat i a luat parte la r zboi. El
a revenit la St. Petersburg (care a fost redenumit Petrograd în timpul
Primului R zboi Mondial) dup  revolu ia din octombrie 1917. Ca i
al i lideri ai avangardei ruse ti, Filonov sper  c  schimb rile revolu-
ionare din societate îl vor ajuta s i r spândeasc  ideile. În afar

de pictur , Filonov a predat la SvoMas în 1918-1920, a condus depar-
tamentul ideologic al Academiei Petrograd (1923) i a înfiin at grupul
MAI (Mae tri de Art  Analitic ) în 1925. A fost o societate a elevilor
lui Filonov i adep i. Sub conducerea sa, au executat scenografia re-
vistei N. Gogol (produc torul I. Terentyev, Casa de pres , Leningrad,
1927) i agita ia stsena („scena de promovare, o scurt  pies  destinat
promov rii ideilor politice). În timpul acestei perioade, Filonov a
creat zeci de lucr ri, inclusiv FORMULA PROLETARIATULUI Petro-
grad (1920-1921), CAPUL VIE II (1923), ANIMALE (1925-1926),
FORMULA DE PRIM VAR  (1928-1929), POR ILE NARVA (1929).

   Pân  la sfâr itul anilor 1920, guvernul sovietic s-a înt rit sufi-
cient încât s  intervin i s i dicteze voin a în toate sferele vie ii.
În literatur i art , a avansat mi carea a a-numitului realism social.
Arta lui Filonov nu corespundea principiilor sale i era practic izolat
i l sat  f  mijloace.

Pictorul a tr it i a lucrat în s cie i foame, dar a r mas credincios
principiilor sale atât în arta sa, cât i în lucrarea sa cu elevii s i. În
perioada 1931-1933 grupul lui Filonov a lucrat la ilustra iile pentru
Kalevala (un epic karelian-finlandez) pentru editura „Academia”.
Pictorul a refuzat s i vând  lucr rile, sperând s  creeze un muzeu
de art  analitic .

Filonov a murit de foame în timpul asediului din Leningrad, la 3
decembrie 1941. Lucr rile sale au fost salvate de sora lui, Evdokia
Glebova, care le-a predat Muzeului de Stat al Rusiei.




