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POEZIA DE PE MAPAMOND LA CRAIOVA 

O nouă pagină în istoria literaturii
contemporane 

Lauri pentru poezia contemporană din Mongolia, Canada
şi Senegal. Un premiu pentru Serbia  volumul bilingv

sârboromân de poeme „Prozor sa ogledalom  / Fereastra cu
oglindă”  de Nedeljko Terzić

Timp de trei zile (1618 septembrie a.c.) în Cetatea Băniei, a lui
Brâncuşi, Elena Farago, Marin Sorescu, Gogu Constantinescu,
Al. Macedonski, Theodor Aman, sub semnul tutelar al lui

Eminescu,  la Craiova a avut loc cea  de a doua ediţie a Festivalului
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, unul din cele mai importante
festivaluri de poezie de pe mapamond. 

Inaugurarea acestui evenimentul de anvergură care poartă numele
marelui poet  a avut loc în incinta sprendidului Palat „Jean Mihail”, re
spectiv la Muzeul de Artă în care au intrat pentru a doua oară
importanţi poeţi reprezentativi ai lumi, nume de prestigiu ai artei
mondiale. 

Istorie, literatură, eseu

La inaugurarea Festivalului, participanţii au fost salutaţi de către
doamna Lia Olguţa Vasilescu primar al Municipiului Craiova. Alături

sunt: Gaetano Longo, prof. univ. dr. Ion Deaconescu, acad. Nicolae
Dabija şi sculptorul Vicenzo Bianchi  (Foto: BINIS) 
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Festivalul a fost organizat de Fundaţia Europeană „Mihai Emi
nescu”  şi  Academia Internaţională „Mihai Eminescu” din Craiova al
căror spiritus movens este prof. univ. dr. Ion Deaconescu (care între
anii 1984 şi 1990 a fost lector de limbă, cultură şi civilizaţie română la
Universităţile din Skopje, Novi Sad şi Belgrad, astăzi şi membru al
„Cercului Lumina – Honoris Causa), care a relevat că festivalul se
desfăşoară sub semnul lui Eminescu, marele poet şi reformator al lim
bii şi culturii române, în Craiova care astăzi este mult mai frumoasă
şi care a devenit deja o metropolă a poeziei  contemporane, adăugând: 

„Se spune că poezia este singura noastră limbă maternă, în acest
sens acest festival reprezintă un eveniment de anvergură, parte din
ambiţiosul proiect, Craiova Capitală Culturală Europeană în anul 2021,
iniţiat şi susţinut cu frenezie şi multă pasiune de către doamna primar
Lia Olguţa Vasilescu. Este cunoscut faptul că marile valori spirituale
şi morale precum şi reverberaţia cuvântului poetic indiferent cărei
limbi îi aparţine se constituie în patrimoniul umanităţii şi în acest
sens avem marea datorie de a le ocroti, proteja, cunoaşte şi a le trans
mite mai departe prin intermediul emoţiei şi frumosului.”. 

Acest evenimentul de primă mărime, pe lângă Primăria Munici
upiului Craiova, a fost susţinut şi de Consiliul Local Craiova, Consil
iul judeţean Dolj, Institutul Cultural Român din Bucureşti, Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Trieste Anthares Club (Italia),
parteneri media şi sponsori, în clipa când Craiova sa  înscris deja în
cursa pentru obţinerea titlului de capitală culturală europeană în anul
2021.

6

Poeţii lumii la Primăria Municipiului Craiova



La Craiova sau adunat cele mai importante voci ale momentului
în poezia lumii iar Festivalul a devenit unul din cele mai importante
reuniunii ale poeţilor de pe mapamond, reunind peste 40 de creatori
şi poeţi din 30 de ţări de pe toate continentele. 

În splendidul catalog al Festivalului, Ion Deaconescu scrie: „În orice
mare cultură, pietrele de hotar sunt poeţii şi filosofii, spunea Lucian
Blaga. Ei, poeţii, asemenea îngerilor, îşi vor drege aripile, pană cu pană
şi ne vor îndemna să zburăm, alături de ei, înspre orizontul visului
născut din iubire şi speranţă. Indubitabil, este nevoie tot mai acută
de pozie, ca ecou al sufletului, ca reverberaţie a curajului de a înlătura
frontierele pe care însuşi omul lea creat între el şi ceilalţi, demers
profund eronat şi păgubos”, exclamând „Vivat Poesia! Vivat Craiova!”,
pentru ca apoi să publice portretele următorilor poeţi invitaţi: Hanane
Aad (Liban), Adonis (Franţa),  Mamta Agarwal (India), Slavco
Almăjan (Serbia), Hai An (China), Paul Aretzu (România), Ioan Baba
(Serbia), Attila F. Balázs (Slovacia / Ungaria), Ataol Behramoglu (Tur
cia), Vicenzo Bianchi (Italia), Cătălin Bordeianu (România), Vladas
Braziunas (Lituania), Nicole Brossard (Canada), Daniel Corbu (Româ
nia), Nicolae Dabija (Republica Moldova), Ion Deaconescu (Româ
nia), Germain Droogenbroodt (Belgia / Spania), Virgil Dumitrescu
(România), Mihai Duţescu (România), Laura Garavagli (Italia), Mend
Ooyo Gombojav (Mongolia), Saúl Ibargoyen (Uruguay), Michael Har
low (Noua Zeelandă), Gaetano Longo (Italia), YongTae Min (Corea de
Sud), Florea Miu (România), Knut Ødegård (Norvegia), Justo Jorge
Padrón (Spania), Sreten Perović (Muntenegru), Martin Richter (Slo
vacia), Amadou Lamine Sall (Senegal), Viaceslav Samoşkin (Federaţia
Rusă), Jüri Talvet (Estonia), Nedeljko Terzić (Serbia), Istvan Turczi
(Ungaria  absent), Yu Yu (Yu Xiuye) – (China), Peter Waugh (An
glia/Austria). 

Tot în atâtea limbi şi în transpunere românească sa citit poezie în
sălile arhipline ale Operei Române Craiova, la Biblioteca judeţeană şi
Muzeul de Artă, la prestigiosul Colegiu Naţional „Fraţii Buzeşti”, la
Târgu Jiu, unde participanţii au vizitat Ansamblul Monumental al
părintelui artei moderne Constantin Brâncuşi (18761957) – unica
creaţie de for public a maestrului sculptor  cu ecou mondial. A mai
avut loc şi un Simpozion Internaţional cu genericul „Poezia în era in
ternetului”. Clipe de revelaţie din poezia lui Mihai Eminescu a oferit
actorul Emil Boroghină, baritonul Ioan Cherata şi cvartetul operei
„Lyrica” iar dialogul internaţional a fost axat pe „Poezia în era inter
netului”. 
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Marele Premiu pentru poezie a fost decernat poetului MendOoyo
Gombajav din Mongolia. Două premii speciale au revenit poetesei
Nicole Brossard din Canada şi lui Amadou Lamine Sall din Senegal.
Primele trei premii au fost însoţite de câte o statuetă de argint (fiecare
evaluată la 3.000 de euro) executată de Vicenzo Bianchi, cel mai mare
sculptor contemporan al lumii. Pe lângă diplome, fiecare premiat a
primit şi un tablou oferit de pictorul Constantin Mihalache. 

Premiile anuale au fost decernate şi altor creatori din lumea artelor,
medicinei, ştiinţelor juridice, sociologie, politică comunitară şi tra
duceri. Astfel, la Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” cu
o tradiţie de peste un secol, poetului Nedeljko Terzić (Serbia) i sa de
cernat „Premiul pentru difuzarea şi promovarea literaturii româneşti
în Serbia” în volumul bilingv de poeme „Prozor sa ogledalom / Fer
eastra cu oglindă” care în traducerea lui Ioan Baba & Virginia Popović,
a apărut la Editura „Sirm” Sremska Mitrovica şi „Academia
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Imagine surprinsă la Târgu Jiu unde spre cer senalţă una din
capodoperele lui Brâncuşi   Coloana fătă de sfârşit. În imagne şi

poeţii: Ataol Behramoglu (Turcia), Hanane Aad (Liban / Austria),
Gaetano Longo (Italia), Peter Waugh (Marea Britanie / Austria) iar

în faţă Justo Jorge Padron (Spania) şi Laura Garavaglia (Italia). 
Foto: BINIS 
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Internaţională „Miahai Eminescu” Craiova. Autorul şia dedicat po
emele din acest volum, personalităţilor  Dimitrie Cantemir, Mihai
Eminescu, Veronicva Micle, Ion Luca Caragiale, George Coşbuc, Nico
lae Iorga, Panait Istrati, Nichita Stănescu, Eugen Ionescu, Vasko
(Vasile) Popa şi unui Poet Necunoscut. În textul său introductiv „Fer
eastra cu oglindă”, Nedeljko Terzić subliniază, că toţi cei menţionaţi
au fost „martori oculari, pe deplin conştienţi de puterea artei, a vieţii
şi a moralei, în exprimarea dragostei, în căutarea adevărurilor cos
mice, conştienţi de împrejurările istorice, printrun aport cu un ran
dament inegalabil, în calitate de analişti şi cronicari ai constrastelor
şi tot felul de nemulţumiri şi cruzimi”, dar, adaugă autorul „aceasta nu
este lupta pentru statutul lor din trecut, de astăzi şi de mâine, fiindcă
ei sau stabilit acolo unde au putut să ajungă. Nu este nici apărarea lor,
aceasta este doar o viziune poetică individuală din camera mea caldă,
cu cordialitatea faţă de distinsele personalităţi care sau profilat pe
suprafaţa netedă a oglinzii de la fereastra unei case din Panonia”.
Poate tocmai de aceea, cu prilejul decernării premiului prof. univ. dr.
Ion Deaconescu a relevat: „Descoperindul pe altul, te descoperi pe
tine şi lumea devine mai cuprinzătoare şi de înţeles, pentru că deşertul
e în fiecare, dar, având în faţa ochilor o floare, un fir de iarbă, un cu
vânt frumos, întregul univers capătă o altă înfăţişare şi sens.”   

Bucură faptul că această nouă izbândă sârboromână, a fost
prezentată laolaltă de „Antologia poeziei universale de astăzi” şi a vol
umelor traduse din poezia muntenegreană (autor, Sreten Perović) şi
lirica rusă (autor, Viaceslav Samoşkin). 

Tot aci, la încheierea acestui eveniment mondial, laureatului de
anul trecut al Festivalului, poetului spaniol Justo Jorge Padron, care
anul acesta a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură, i s
a conferit titlul de „Membru de Onoare” al Academiei Internaţionale
„Mihai Eminescu” din Craiova. 

Concluzionăm că Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”
de la Craiova şia atins scopul nobil nu numai prin fortificarea candi
daturii Craiovei pentru obţinerea titlului de capitală culturală
europeană în anul 2021 ci şi prin scrierea unor noi pagini de istorie
literară contemporană şi indubitabil dovedind, că în lumea de astăzi,
 „este nevoie tot mai acută de poezie, ca ecou al sufletului, ca
reverberaţie a curajului de a înlătura frontierele pe care însuşi omul le
a creat între el şi ceilalţi, demers profund eronat şi păgubos”. ▲

IOAN BABA
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NEFERICITUL 

Ce nălucă a infernului mă chinuie?
Ce Dumnezeu răzbunător ma pedepsit 
să păstrez în mine pe cel duşmănit
şi să fiu văpaia care mă mistuie?

Sunt răul ce mă capturează şi leagă
de stâlpul durerii ceo blestem.
Sunt durerea surdă ceo urmez
cu o convingere păgână ce mă dezleagă.

Sănteţesc văpaia ce morbeşte
eo dorinţă arzătoare, agonie, profund exces.
Ca o plăcere sămi simt jalea,

să caut în mine cen viaţă nam avut,
să înfig cu propriilemi mâini până la os
tăişul ascuţit al spaimei.

Craiova, la 25 septembrie 2013 

Traducere din limba spaniolă: ROXANA ILIE 

JUSTO JORGE PADRÓN
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O POSIBILĂ HARTĂ POETICĂ MONDIALĂ 
 alcătuită de Ioan Baba 

MENDOOYO GOMBOJAV (Mongolia)

Meridiane, paralele, transfrontaliere
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TIMPUL CAILOR 

Călăreţul îşi lasă în jos capul, 
Mirajul cailor îşi lasă în jos capul, 
Dealurile albastre îşi lasă în jos capetele

Armăsarul îşi lasă în jos capul, 
Pajiştea armăsarilor îşi lasă în jos capul, 
Pietrele armăsarilor îşi lasă în jos capetele. 

Stepa albastră îşi lasă în jos capul, 
Praful cailor îşi lasă în jos capul, 
Timpul cailor îşi lasă în jos capul. 

____________________ 

Dorinţa noastră a fost ca poetul MendOoyo Gombojav, laureat la
cea de a doua eidiţie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Emi
nescu” de la Craiova, saşi scrie poemul în manu propria pentru „Lu
mina” în limba mongolă iar domnia lui a preferat săl scrie în limba
maternă cu litere chirilice. Versiunea românească a poemului este
preluată din „ANTOLOGIA poeziei universale de astzi”, coordo
nator Ion Deaconescu / Ofelia Burtea, Lucian Dindirică, Ozana
Lisandra Ionică, Loredana Stan, Editura EUROPA, Craiova 2014, p.
245 (I.B.) 
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NICOLE BROSSARD (Québec – Canada) 
Contemporaine / Poem contemporan
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POEM CONTEMPORAN 

acolo unde viaţa doare 
prin atingeri succesive 
aceea nu e moartea
ci lumina inconstantă
ploconul de birnici de care dispunem 

să agravăm frumuseţea 

Traducere din limba franceză 
de IOAN BABA 

________________________ 

La primirea invitaţilor de către dl. Ion Prioteasa, Preşedintele Consil
iului Judeţean Dolj,  în splendidul Palat care va trece pe lista monu
mentelor UNESCO, poeta din Québec, stătea lângă noi şi sa dovedit
interesată de cele menite domnului preşedinte: Icoana Sf. Dimitrie
(patron al oraşului Sremska Mitrovica – dar şi al Craiovei), cărţile
„Prozor sa ogledalom / Fereastra cu oglindă” de Nedeljko Terzić (autor
premiat la Festival), apoi „Adevăruri bandajate / Obložene istine” şi
revista „Lumina”. Lea răsfoit cu atenţie înainte de a le acorda dom
nului Preşedinte şi nea scris poemul  în limba franceză, cu mâna pro
prie. În cazul poemului oferit de către doamna poeziei contemporane
canadiene Nicole Brossard, laureată cu Premiul special al Festivalu
lui de Poezie Mondială „Mihai Eminescu” de la Craiova 2014,
alcătuitorul florilegiului a preferat o nouă versiune românească. (I.B.) 
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AMADOU LAMINE SALL (Senegal) 
Pe firul timpului

Facsimilul unei pagini din blocnotesul poetului senegalez 
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PE FIRUL TIMPULUI 

Întotdeauna nopţile aşteaptă să treacă ziua 
Ele nimic nu pot să facă 

Singura ambiţie a zilei 
Este de a urma nopţii
Şi noaptea de a veni după zi 

Ce poate noaptea împotriva zilei 
Dacă nu să aştepte. 

__________________ 
Versiunea românească a poemului, din „ANTOLOGIA poeziei uni
versale de astăzi”, coordonator Ion Deaconescu / Ofelia Burtea,
Lucian Dindirică, Ozana Lisandra Ionică, Loredana Stan, Editura EU
ROPA, Craiova 2014, p. 493
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HANANE AAD (Liban) 
Refugiu  /  Refuge 
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REFUGIU 

Mă abandonez liniştii templului
când tristețea mea geme
şi toate cărăriles înăbuşite în deruta
paşilor mei.

Caut adăpost în zâmbetul unui copil
de fiece dată când adulții mă târăsc
în maturitatea lor posomorâtă
şi jalnica lor filosofare.

Îmi caut refugiu întro icoană străveche
când ziua îşi desmoşteneşte răsăritul
şi noaptea îşi respinge sfinții.

Vreau să prind ciripitul unei păsări când
furtuna  mămpinge spre nebunia mâniei.

Vreau să prind rugăciunile unei mame
de fiecare dată când războiul mă arucăn
vulcanul cruzimii.

Stau strâns frumusețea unei aripi mici
de fiece data închisorile şi bastioanele se
ridicăn fața mea.

Stau strâns de pulsul propriilor mele vene
când chipurile pleacă spre oglinzile nimicniciei.

Traducere din limba engleză 
de PETER  SRAGHER 
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REFUGE

Je me rends au silence du temple
lorsque ma tristesse gémit
et la confusion de mes pas étouffe les route.

Je m 'abrite dans le sourire d' un enfant
à chaque fois que les adultes m' inculpent 
dans leur sombre maturité,

dans leurs philosophies si misérabl.

C' est à une ancienne îcone que je me réfugie
lorsque le jour renie son aurore
et la nuit rejette ses Saints.

C' est au gazouillement d'un oiseau que je m'accroche
lorsque la tempête me pousse vers la folie de la colère.

C' est à une prière d' une maman que je m'accroche
à chaque fois que la guerre me jette
dans le volcan de cruauté.

Je m' attache au battement d' une petite aile
à chaque fois que s' érigent devant moi
des prisons et des murailles.

C' est au pouls de mes veines que je m'attache 
lorsque les visages disparaîtront dans le miroir du néant.

Traducere în limba franceză – autoarea
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_________________ 

Hanane Aad, care întro seară la Craiova, șia răzimat capul de umărul
lui Peter Wagh (fapt vizibil şi din cărţile lor de vizită), ni sau alăturat
la masa de la „Europeca” (subsemnatul era cu poetul Nedeljko
Terzić, venit la Festival din Sirmium). Un individ (care, probabil nu
a agreat, farfuriile noastre ticsite cu excelentul grătar românesc de
porc...) nea parăsit ! A rămas alături, o poetesă din India cu
însoţitorul ei, care fără vreun rol, împovărase organizatorul !?  La rân
dul meu, ca adept al limbii, crezului şi scrisului matern  miam ex
primat rugămintea, ca doamna din India, sămi dăruiască pentru
„Lumina” un poem scris în limba mamei. Ea dorise săl  scrie în
engleză. Eu mă împotriveam, şi mam ales doar cu semnătura greoaie
şi domoală în catalogul participanţilor. Poemul promis pentru
dimineaţa următoare  nu lam mai primit! Poeţi antologaţi! – să nu
şi cunoască limba mamei, sau să o evite!? La rândul ei Hanane Aad,
de origine din Liban, şia scris poemul în limba arabă, rugândumă ca
la redactare săl micşorez complet! Doamne... ce înseamnă limba
mamei! Eram apoi copleşit de cântecele „de Dor, de Ţară şi Pahare” 
pe care ni lea dăruit gratuit şi cu măiestrie cobzarul Ion Creţeanu,
 olteanul.  care a rămas alături de noi, până târziu de tot. Cu ajutorul
tinerei liceiste Francisca, cu o vocaţie extraordinară în postura de
translatoare, mă străduiam să le explic acel cuvânt românesc intra
ductibil  DOR! (I. Baba.)
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ATAOL BEHRAMOGLU (Turcia) 
Güller, Matematik / Trandafirii, matematicile 
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TRANDAFIRII, MATEMATICILE 

Matematicile sunt frumoase precum o zi de vară
Din inima trandafirilor rezultă o problemă 
Problema din străfundul unui trandafir 
Are frumuseţea chiar a unui pahar de apă. 

Zâmbetul mamei mele şi o grădină din spatele lui 
Problema şi trandafirul din glasul unui copil, 
În mişcarea ţărânei întro zi de vară 
O problemă este egală întotdeauna cu un trandafir. 

_________________ 

Cu o deosebita plăcere, autorul nea dăruit acest poem scris pentru
„Lumina” cu mâna proprie, tocmai cum doream, în limba turcă. Ver
siunea românească a poemului este preluată din „ANTOLOGIA
poeziei universale de astăzi”, coordonator Ion Deaconescu /
Ofelia Burtea, Lucian Dindirică, Ozana Lisandra Ionică, Loredana
Stan, Editura EUROPA, Craiova 2014, p. 82 (I.B.)
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PETER WAUGH (Marea Britanie / Austria) 
Truth Wispes / Şoaptaadevăr 



LUMINA LXVII, Seria nouă, nr. 10-12/2014 25

ŞOAPTAADEVĂR? 

Nu, nicicând nam văzut liniştitul nostru pământ făcândune 
cu mâna, 

dar am auzit glasul crepuscular al oceanului întărâtândune, 
să respir splendoarea violetă a serii dezgolite 
 muzica stelelor şia cerului – care zăboveşte pe umărul 

nostru
până când vântul fantomatic suflănfiorat peste corabia mea. 

Ah, da, ei trei – sunetul, lumina şi umbra  
obişnuiau să ne trimită avertismente tăcute
prin apa neagră ca vinul şi albele valuri, 
sămi legene gândul ca peo oglindă, o siluetă, un ecou, 
mă făceau să măntreb dacă luna irizată 
vrea săi ademeneascăacum pe toţi mateloţii 

adormiţi, 
săi aibă alături sau săi înece în acest străvechi şi 

sălbatic potop. 

Traducere din limba engleză 
de LINDA MARIA BAROS 
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LAURA GARAVAGLIA (Italia) 
/Il tempo lecca la vita/  /Timpul dezmiardă viaţa/  
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/ Timpul dezmiardă viaţa /  

Timpul dezmiardă viaţa 
se topeşte în picături dese 
strecurânduse lasă urme neclare 
pete care pe urmă se decolorează. 
Culeg chiştocul zilei 
caut cuvintele până la os. 
Sug măduva, cât pot. 

Traducere din limba italiiană 
de MARIO CASTRO NAVARRETE 

____________________ 

Doamna Laura Garavaglia, jurnalistă şi publicistă, poetesă de o sen
sibilitate aleasă, a răsfoit cu însufleţire numărul 79/2014 al revistei
„Lumina”, pe care la reţinut. Este preşedinta Casei de Poezie din
Como. Acest poem la scris în limba şi cu mâna proprie pe „Aleea
scaunelor” din Ansamblul Monumental Constantin Brâncuşi (1876
1957) de la TărguJiu. (I.B.)
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VLADAS BRAZIUNAS (Lituania) 
Am sărbătorit Noul An
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AM SĂRBĂTORIT NOUL AN 

Această dimineaţă acolo – cântec al cercului calm, 
Sfârşitul lumii cântă sfârşitul tău, 
Viaţa curge întotdeauna în venele tale 
Fără să se oprească vreodată în faţa 
Vreunei limite probabile. Este limpede, 
Încă o dată nimic nu este clar, 
Tu scrii cărţi, te trezeşti înnotând, 
Dimineaţa faci un pas în cerc, 
Cercul sprijinit de obiceiuri, 
În afara cercului se sfârşeşte timpul. 

___________________

Poezia în manu propria a fost scrisă de autor în limba lituaniană, la 18
septembrie 2014, pe covorul verde din preajma „Colaoanei fără sfârşit”
din Ansamblul Monumental Constantin Brâncuşi (18761957) de la
TărguJiu. Versiunea românească a poemului este preluată din „AN
TOLOGIA poeziei universale de astăzi”, coordonator Ion Dea
conescu / Ofelia Burtea, Lucian Dindirică, Ozana Lisandra Ionică,
Loredana Stan, Editura EUROPA, Craiova 2014, p. 118 (I.B.) 
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GERMAIN DROOGENBROODT (Belgia / Spania) 

Life / Viaţă
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LIFE 

Like an ephemeral flower 

like a handful of snow 
which for a moment glitters in the sun 
and melts 

slowly seeps away 

merges with 
and again becomes 
 earth

VIAŢĂ 

Ca o floare trecătoare 

ca un pumn de zăpadă 
ce scânteiază în soare pentru o clipă 
şi se topeşte 

se scurge încet 

se amestecă 
şi din nou devine 
 pământ.

Traducerea din limba flamandă – DANIELA ANDRONACHE

______________________ 
De origine din partea flamandă a Belgiei, Germain Droogenbroodt
este traducător, editor şi promotor de poezie modernă internaţională.
Poemul oferit revistei „Lumina” face parte din volumul de poeme „The
Road Counterlight  – Drumul – contralumină”, Ed. EX PONTO,
Constanţa 2014 şi este ilustrat de Satish Gupta unul dintre cei mai
faimişi pictori din India. În privinţa traducerii în limba engleză au
torul sa bucurat de sfaturile preţioase ale concetăţenei sale Peggy
Van der Pauw şi ale poetului irlandez Mark Whelan. 
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VIACESLAV SAMOŞKIN 
На cмерт Солжeницина / La moartea lui Soljeniţîn
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LA MOARTEA LUI SOLJENIŢÎN

De parcă, brusc, un braţ mi se tăiase 
şiaripa morţii ma zdrelit în zbor. 
Prieteni, strângeţivă, sămi fiţi reazem, 
şi re minor, orchestră, re minor. 

Să se reverse Mozart pe pământ, 
dar pentru „Recviem” eu nam putere, 
Rusia îl coboară în mormânt 
pe cel cea înălţato lanviere. 

Traducere din limba rusă de ION COVACI 

____________________ 

Din volumul NORI MARI de Veaceslav Samoşkin prezentat la Bib
lioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. 



LUMINA LXVII, Seria nouă, nr. 10-12/201434

KNUT ØDEGÅRD (Norvegia) 
Borte / Daleko / Departe
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DALEKO 

Deda Hol ide niz brdo
prema Molde groblju. 
Na tornju sat počinje da zvoni. 
Sunce sedi u svom svetlošću 
obojenom šeširu, sa crnim, svilenim 
prstenom. Deda klati 
svoje lepo žezlo!
Spušta se dole lagano sa suncem 
koje se skriva za zemlju. 

Traducere în limba sârbă  Dragan Dragojlović 

DEPARTE

Bunicul Hol coboară dealul 
spre cimitirul Molde. 
Din turn începuse ceasul să răsune. 
Soarele sa cuibărit cu propriai lumină
cantro pălărie colorată cu un inel negru 
de mătase. Bunicul mişcă 
băţul său frumos ca limba clopotului! 
Încet coboară cu soarele 
care se ascunde în pământ.

În româneşte de IOAN BABA

_____________________ 

Knut Ødegård este fondatorul Festivalului Internaţional de
Literatură care poartă numele lui Bjernson Bjernstjern, laureatul
norvegian cu Premiul Nobel pentru literatură. Parlamentul norve gian
a acordat poetului o bursă pe viaţă. În anul 2012 în ediţia  „Meridiane”
a Festivalului „Toamna de poezie de la Smederevo”, ia apărut volumul
bilingv „Vizije i glasovi / Om syner, royster” în traducerea din limba
engleză de Dragan Dragojlović.  
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HAI AN (China) 
Status Quo
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STATUS QUO

Mam îndepărtat de apă şi de patria sa 
Un peşte uscat, strălucitor, pare aurit în soare 

Mă arunc în lume 
Precum o creangă aşteptând altoiul 

Nu miam putut completa scrierile 
Nici măcar viaţa, an după an 

Aş fi Dumnezeu coborând pe hârtie 
Sau boabe de orez germinând în fiecare familie 

Aş fi vântul ce renaşte aripile unei păsări 
Aş fi seva ce umflă grâul copt 

Aş fi transpiraţia penetrând mintea 
Aş fi o imaginaţie întorcânduse la foc aprins 

_______________________ 

Numele său nativ este Li Dingjun. Este promotor al mişcării avan
gardiste a poeziei chineze în care sens a fondat revista „Hello”. La cel
de ale 25lea Congres Mondial al Poeţilor din Los Angeles, în 2005 i s
a conferit titlul onorific de Doctor în literatură. Versiunea românească
a poemului este preluată din „ANTOLOGIA poeziei universale de
astăzi”, coordonator Ion Deaconescu / Ofelia Burtea, Lucian
Dindirică, Ozana Lisandra Ionică, Loredana Stan, Editura EUROPA,
Craiova 2014, p. 48 (I.B.) 
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GAETANO LONGO 

Poet, traducător, filozof al culturii, publicist, istoric, savant, soci
olog, estetician, critic literar, cineast, GAETANO LONGO sa născut
la 6 ianuarie 1964 la Trieste (Italia). A absolvit cursuri de economie şi
comerţ, ştiinţe politice, istorie şi politică latinoamericană la Acade
mia Militară din Modena şi la Universităţile din Trieste, Bologna şi
Bueneos Aires. 

Autor a peste 100 de volume publicate în Italia, Spania, Peru,
Brazilia, Cuba, Serbia, Columbia, România, Macedonia, El Salvador,
Republica Moldova şi alte ţări. 
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A fost colaborator la diverse publicaţii, posturi de radio şi televiz
iune italiene şi străine cu reportaje realizate în America de Sud şi re
porter de război în spaţiul exiugoslav. 

Membru în redacţia unor reviste din Italia, Peru, Cuba şi al unor
academii şi institute din străinătate. Este consul de onoare al
Columbiei pentru FiruliVenezia Giulia. 

Laureat cu diverse premii internaţionale acordate în Macedonia,
Spania, Columbia, Brazilia, Cuba, Grecia, România, El Salvador. În
anul 2014 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de
Ştiinţe Politice şi Studii Economice Europene „Constantin Stere” din
Chişinău. ▲

(I.B)

SOLDATUL NECUNOSCUT

După ce mam jucat puţin 
dea moartea şi viaţa, 
mi sau furat tinereţea şi dragostea. 
Cei care mau iubit
miau înfipt un cuţit în spate 
ca să devin erou. 
Dar nui urăsc, 
sunt doar contrariat. 
Cel mai greu îmi este 
să stau în această poziţie incomodă 
pe un piedestal, 
iar cei care mau ucis 
să se laude cu faptele mele. 
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SFÂRŞITUL STRANIU AL LUMINII 

Poţi întâlni persoane fericite şi surâzătoare 
de la bucurie, 
până la durere. 
Important 
e să nu te aprinzi. 
Există o lume 
în care ai putea 
să luminezi şi fără de flacără. 

Traducere din italiană de 
NICOLAE DABIJA şi VALENTINA CORCODEL 

Coperta volumului 
„Ferestrele vântului” 

de Gaetano Longo 
apărut la Editura Literatură 

şi Artă 
Chişinău 2014 

ISBN 9789975414852  

40
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POEZIA VIITORULUI 

Italianul Gaetano Longo este la ora actuală unul dintre cei mai
importanţi poeţi europeni. Cu lucrări traduse în majoritatea
limbilor importante, Gaetano Longo se înrudeşte cu marii poeţi

ai lumii, cum îl consideră scriitorul spaniol Justo Jorge Padron, care
afirmă că poezia acestuia reprezintă poezia viitorului. 

El vine în contextul creaţiilor lui Ovidiu şi Ungaretti. 
O cultură de mare vechime, altoită la căutările poeziei de azi, nu

poate să nu dea literaturii universale creatori de primă mărime, unul
dintre ei fiind Gaetano Longo. 

Un trubadur modern e acest făuritor al rimei care nu se vede şi al
ritmului camuflat, în numele poeziei care se vrea descătuşată de
canoane, inerţii, îngrădiri prozodice, spre a fi Ea însăşi. 

Gaetano e pe alocuri comparabil cu un Paganini al Versului. Vir
tuoz în mânuirea verbului, maestru în subtilizarea metaforei, poetul
transmite capriciile şi variaţiunile marelui violonist în Poezie. 

Poemul lui nu face zgomot, el e cântec, şoaptă, tăcere. 

„Am învăţat să mânuiesc sabia astfel 
încât să numi rănesc visele.” 

(Ferestrele vântului)  

Visul face parte din real, completândul. El reprezintă chiar reali
tatea. 

Poezia, în concepţia acestui autor, are puterea de a visa, de a te
înălţa, de a te citi. 

Longo crede în ea. 
Întrun poem dedicat lui Nichita Stănescu („În amintirea acelei zile

de primăvară în care Justo nea făcut cunoştinţă”), ca şi autorul celor
„11 elegii”, creatorul italian crede că poezia este chiar inima poetului
„care bate în afara pieptului ” şi că nici „nui nevoie de multe cuvinte,
ca să descoperi că poezia există.”  

Numroasele lui cărţi leaş putea compara cu nişte răscruci. Mereu
altele şi totodată aceleaşi. Ele sunt busole care arată faţetele eului, cu
un pol statornic – inima poetului. 

Ele sugerează de fiecare dată reîntoarcerea la sine. Suflet sensibil,
bardul, precum un seismograf în aşteptare de cutremure, aşteaptă
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poezii. Ca şi Midas, care transformă tot de ce se atinge în aur, el
transformă tot de ce se atinge în cuvânt. 

Cuvântul naşte timp, întemeiază spaţii, creează odisei şi iliade. 
Cuvintelor lui le e foame de spunere, de sens, de descătuşare. 

„Cuvintele fac fisuri, 
prin ele intră frigul” 

(Relaxare) 

Atunci ele devin o parte din el. Sau – devin el. 
Lucrurilor, universului, lumii reale – ca să fie – le lipsesc un ochi

care să le vadă, o mână care să le descrie sau să le mângâie, un gând
care să le găsească, un cuvânt care să le însemne. 

Cântăreţul le descoperă şi acestea încep să existe abia de atunci în
colo. 

Lucrurile palpabile comunică astfel cu misterul. 
Stiharul respriă munţii, sudează stele, îmblânzeşte idei. 

„Sunt vechiul cavaler cu armurile ponosite 
care se ascunde la turnir 
în spatele unei idei.” 

(Lista de aşteptare) 

Poemele lui sunt ca nişte valuri pe mare. Ca nişte vulcani care irup.
Ca nişte pietre care cresc. Ca nişte continente în derivă care se caută
pe oceane. 

Ele recrează lumea. 
Materializarea spiritului şi spiritualizarea materiei este preocu

parea lui Gaetano Longo. 
Somn fără vise, vise fără somn, perle cu stele înlăuntru lor, flăcări

de maci de la care ia foc lanul, liniştea de după furtuna care na fost,
lacrima fără de ochiul care ar plângeo firul de iarbă căzut pe gânduri
– toate se întâmplă la punctul de inferferenţă al poeziei cu cotidianul,
acolo unde versul se împregnează real. 

„În satul fără de case şi fără de străzi 
creşte nivelul de inteligenţă 
al ierbii.”

(Echinocţiu) 
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E locul unde se naşte metafora. 
Unde trăieşte poezia. 
Ea nu are nevoie de poeţi ca să fiinţeze. Ea există autonom. Misi

unea poetului este că o găsească şi să o îmblânzească, aşezândo pe file
şi făcândo astfel să fie şi pentru cei care nu au văz sau auz pentru fer
estrele vântului. 

„Cu discursuri secrete 
legate de glezne 
mergem 
în marşuri.” 

(Minte titanică) 

Sunt marşurile eternităţii, către care îşi îndeamnă cititorul, ca
săl parcurgă împreună cu acest Poet Fundamental, contemporan cu
toate timpurile. ▲

NICOLAE DABIJA 

______________________ 
Aceasta este prefaţa acad. Nicolae Dabija la volumul „Ferestrele

vântului” de Gaetano Longo, apărut în Colecţia PEGAS la Editura
pentru Literatură şi Artă, Chişinău 2014 în traducerea din limba
italiană de Nicolae Dabija şi Valentina Corcodel. În contextul PO
DULUI DE REVISTE, menţionăm că textul este publicat şi în
săptămânalul Scriitorilor din Republica Moldova,  „Literatura şi Arta”
(Fondat la 3 octombrie 1954) în numărul 20 (3585) de joi 15 mai 2014,
p. 5. Dealtfel, anul acesta săptămânalul de la Chişinău împlineşte 60
de ani de la apariţia primului număr. Publicaţia a jucat un rol crucial
în declanşarea Mişcării de Eliberare Naţională. Până în anul 1986, re
vista a avut un tiraj de 2000 de exemplare iar în anul 1989
săptămânalul ajunsese la un tiraj record de 260.000 (două 
suteşaizecidemii) de exemplare fiind publicaţia cu cel mai mare tiraj
în Europa. Pentru cititorul nostru încă un detaliu monumental: în anii
19881989 săptămânalul a colectat peste 270.000 de semnături privind
necesitatea trecerii scrisului la alfabetul latin şi legiferarea limbii
române, depuse în doi saci ca Comitetul central al partidului în luna
mai 1989. Momentul istoric şi trecerea de la revista românească
tipărită cu grafie chirilică la cea tipărită în româneşte cu grafia latină,
sa petrecut la 15 iunie 1989, aproape trei luni de zile înainte de a fi le
galizat alfabetul latin în Republica Moldova. (Ioan BABA) 

▼
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DESPRE OPERA LITERARĂ 
ŞI CREAŢIA LUI NEDELJKO TERZIĆ

Volumul lui Nedeljko Terzić, „ПРОЗОР СА ОГЛЕДАЛОМ /
FEREASTRA CU OGLINDĂ”, tălmăcire în limba română de

Ioan Baba şi conf. univ. dr. Virginia Popović, 
Editura „Sirm” Sremska Mitrovica, Serbia – Academia

Internaţională „Mihai Eminescu” Craiova, România   
Sremska Mitrovica 2014

ISBN 9788688581233  &  ISBN  9789731874036

Distinsul scriitor sârb Nedeljko Terzić (1949) din Sremska
Mitrovica, este autorul a 55 de cărţi de poezie, proză, dra
maturgie, reportaje lirice, aforisme, a unui compendiu de

jurnalistică în limba sârbă şi a 21 de cărţi publicate în alte limbi sau
volume bilingve. A publicat primele versuri ca elev de liceu (1967) şi
deja în 1969 a semnat ca autor în prestigiosul cotidian „Politika” din
Belgrad. Este inclus în peste o sută de antologii şi selecţii de poezie
apărute în Serbia şi în străinătate, fiind distins cu peste 50 de premii
literare şi cu premiul Societăţii Ziariştilor din Voivodina „Svetozar
Marković“ pentru opera vieţii. 
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Primul volum de poezie „Čutanje sa ravnicom“ a apărut în anul
1980. Începând cu anul 1982 cărţile lui au fost publicate în Italia, Aus
tralia, Macedonia, Franţa, Grecia, Turcia, Bulgaria, România, Slova
cia şi Polonia. 

Creaţia lui artistică este consemnată în ziarele şi revistele din Mace
donia, Brazilia, Japonia, Germania, Grecia, România. 

A participat la diverse festivaluri literare internaţionale în Italia,
Japonia, România, Germania, Macedonia, Slovenia şi Serbia. Colabo
rator al revistelor literare din Germania, Japonia, Olanda, Canada,
România, Macedonia, Polonia, Slovenia şi unicul membru din Serbia
al Asociaţiei Scriitorilor Deutche Haiku Gasellschaft din Hamburg. 

Nedeljko Terzić este poetul pe care îl găsim în zona metafizicului.
Poeziile lui sunt reflexive cu tălmăciri concomitent filozofice şi
lămuriri simbolice de nume şi arhitectură. Îşi găseşte identitatea
deplină în versuri. Poezia lui este întrepătrunsă de energia vieţii,
oferind cititorului speranţa în viitor cu trimiteri la autocunoaşterea
la care ajunge prin veşnica călătorie şi cunoaşterea altora. Poezia lui
este îndreptată tuturor nemulţumiţilor cu viaţa cotidiană, celor care
nu se pot adapta la noile valori ale vieţii materiale. Scriind pe me
leagurile obârşiei, autorul rămâne consecvent formei poetice
tradiţionale pretutindeni recunoscută, cu versuri clar cizelate şi ex
presie tocită. 

Diversitatea şi volumul operei literare îl postează pe Nedeljko
Terzić în rândul puţinilor scriitori care harnic crează în literatura
contemporană sârbească iar traducerile tot mai frecvente din opera
lui sunt rezultatul descoperirii unei identităţi lirice simple şi, am putea
spune, a plăcerii traducătorilor. O dimensiune aparte a creaţiei lui lit
erare este şi atenţia acordată de instituţiile şcolare înalte în care
studenţii elaborează lucrări de diplomă şi de seminar.  ▲

Prof. dr. SLAĐANA MILENKOVIĆ

___________________________ 
Versiunea românească a postfeţei la volumul volumul bilingv

ПРОЗОР СА ОГЛЕДАЛОМ / FEREASTRA CU OGLINDĂ de
Nedeljko Terzić. Traducere de Ioan Baba şi Virginia Popović.

▼
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FEREASTRA CU STATUI 

Moment cu prof. univ. dr. Ion Deaconescu, preşedintele
„Academiei Internaţionale Mihai Eminescu” Craiova şi

Nedeljko Terzić (Serbia) de la Festivalul Mondial de Poezie
„Mihai Eminescu” 2014, de la decernarea „Premiului  pentru
difuzarea şi promovarea literaturii româneşti în Serbia” în

volumul bilingv de poeme 
„ПРОЗОР СА ОГЛЕДАЛОМ / FEREASTRA CU OGLINDĂ”, 
Tălmăcire în limba română de Ioan Baba şi conf. univ. dr.

Virginia Popović, Editura „Sirm” Sremska Mitrovica, Serbia –
Academia Internaţională „Mihai Eminescu” Craiova, 

România   Sremska Mitrovica 2014

Descoperindul pe altul, te descoperi pe tine şi lumea devine
mai cuprinzătoare şi de înţeles, pentru că deşertul e în
fiecare, dar, având în faţa ochilor o floare, un fir de iarbă,

un cuvânt frumos, întregul univers capătă o altă înfăţişare şi sens. 
Din păcate, trăim rare clipe când citim o poezie şi auzim o

muzică necunoscută până acum şi atunci simţi o profundă eliberare
interioară, o anume religiozitate a trăirii sufleteşti, o bucurie ceţi
inundă corpul. 

Mam aflat în această ipostază, citind cartea de versuri Fereastra cu
oglindă a importantului scriitor sârb Nedeljko Terzić, un demers liric
de mare originalitate, subtil şi rafinat, o arhivă specială de gânduri şi
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emoţii autentice. Este, cum însuşi autorul mărturiseşte, „o galerie de
chipuri din fereastra cu oglindă, modestă după număr, ce a scos în
faţă pe acele persoane care sau evidenţiat aparte în timpul vieţii prin
curaj, în creaţia literară şi în cuvântul scris din acea vreme”, fiind
nume importante din peisajul culturii româneşti, care au contribuit,
prin ideile şi scrisul lor, la emanciparea căutării dragostei, a frumo
sului, a marilor adevăruri ale istoriei eului, străfulgerat de evenimente
importante, unele chiar singulare. 

Aceste personalităţi ale spritualităţii noastre (Dimitrie Cantemir,
Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ion Luca Caragiale, George Coşbuc,
Nicolae Iorga, Panait Iatrati, Nichita Stănescu, Eugen Ionescu, Vasko
Popa) au făcut, nu de puţine ori, ca propriile lor tulburări interioare
să devină o ofrandă pentru ceilalţi, în ascensiunea lor spre purificare
şi cristalizare existenţială, căci, nui aşa, Fiinţa are întotdeauna nevoie
de cunoaştere şi revelaţie.

Se ştie faptul că poezia se află întrun raport direct cu un anumit
tip de rescriere a timpului trecut, dar şi cu jocul contrariilor unui co
tidian ruinat de propria lui realitate. Poetul Nedeljko Terzić
stăpâneşte arta dimensiunii discursului liric, a câmpului de cauzalitate
şi de corelaţii, construind un impresionant edificiu liric, prin de
cantarea ideilor şi a imaginilor, a dozării acestora, o poezie
conceptuală, fundamentată pe meditaţie interpretativă, pe o suculentă
reflexivitate. Adică e un mare poet, retras în propria sa operă, întro
construcţie verbală amplă şi reverberativă, posedând meşteşugul bi
jutierului de a forja şi modela mituri şi simboluri poetice, dar şi
reverberaţii şi ecouri ale aerului, ce se loveşte de statui, acestea fiind
chiar personajele din această splendidă carte, aş zice, un album cu fo
tografii  ale ideilor şi ale frumuseţilor invizibile, născute din mintea şi
condeiul unor oameni aleşi de Dumnezeu. 

Şi mă întreb dacă, după această reuşită de „reînviere” a unor nume
din cultura românească,  prin intermediul poeziei, un scriitor român
va opera, cu aceeaşi metodă, aducerea în faţa cititorului de la noi, a
imaginii lui Danilo Kiš, Ioan Flora, Vuk Karadžić, Radu Flora etc. ▲

La noblesse oblige. 

Craiova, 1 iulie 2014                                                                         
Prof. dr. ION DEACONESCU

___________________________ 
Postfaţă la volumul volumul bilingv ПРОЗОР СА ОГЛЕДАЛОМ

/ FEREASTRA CU OGLINDĂ de Nedeljko Terzić.  
▼
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НЕДЕЉКО ТЕРЗИЋ / NEDELJKO TERZIĆ
ДВОЈНИК УВЕК ДОЛАЗИ НА ВРЕМЕ

Георге Кошбуку

Господин Георгe Кошбук задремао 
на старој дрвеној клупи
под дебелом трешњом 
у чијој царској гранатој круни 
три безбројна роја пчела
воде један рат  
да зароне главе у крунице цвета. 

*  *  *

Говеда му под ногама пасу траву,
од дванаест телади у стаду
девето по величини 
лиже му наборано чело
и својим дугим језиком 
од његове косе чини увојак нагоре.
Он само благо помера главу 
и не испушта из руку 
теглу пуну земље црнице. 

*  *  *  

Лебди у својим слатким сновима
над неограниченим ливадама
и пашњацима са ретким цветовима
плаве боје без мириса, 
кад наиђе изнад омеђених њива
благо се стресе као у грозници
и погледом тражи
непрегледна зелена пространства. 

*  *  * 

Према клупи на којој су га  
топло дахтање стоке, 
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пролећни поветарац и лагани сан
потпуно овладали и скоро заробили, 
прилази невидљиви господин
Хенри Владсфорт Лонгфело, 
у пратњи Краљице од Острогота, 
и буди га увек у исто време
да у сну не би некуд потпуно одлутао.  

DUBLURA TOTDEAUNA VINE LA TIMP 

Lui George Coşbuc

Domnul George Coşbuc, aromit
pe o străveche bancă
sub un cireş corpolent 
iar în coroana împărătească şi spătoasă 
trei roiuri de albine fără număr
poartă războiul 
cum săşi vâre capul în corole.

***

În turmă doisprezece viţei 
pasc iarba pe lângă picioare
iar cel de al nouălea după mărime
îi linge fruntea ridată
şi cu limba lui cea lungă
din păr îi răsuceşte o buclă. 
El doar întoarce capul cu blândeţe 
şi nu scapă din mâini 
borcanul plin cu negrul pământ. 

***

Pluteşte în visurile dulci
peste livezi nemărginite
şi păşunile cu flori extraordinare 
albastre şi lipsite de miros
în timp ce peste ogoarele delimitate 
blând se zgâlţâie ca întro agitaţie 
cu privirea căutând întinderile de necuprins. 
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***

De banca pe care 
respiraţia caldă a bovinelor,
boarea de primăvara şi uşorul vis,
lau capturat pe deplin, 
se apropie un domn invizibil,
Henry Wadsworth Longfellow
în compania Reginei Ostrogoţilor
trezindul totdeauna la timpul oportun
să nu rătăcească întrun târziu 
pe undeva şi pe deplin în vis.  

În româneşte de IOAN BABA şi VIRGINIA POPOVIĆ 

▼
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IULIANA POLODAPOPESCU

PORUMBELUL  ALB 

Vei trăi  
îmi şoptea porumbelul alb

ca un văl de mireasă
plutind peste inimă
şi apoi peste zări, peste mări,
peste crânguri cu privighetori,

în timp ce eu tăiam viespea 
timpului cu un cerc de lumină, 
până la carne, până la sânge,
până la ochiul ce plânge!...

Şimi era seară şimi era vară, 
iar Pasărea Cerului se rotea 
şi se făcea cântec, 
ori frunză amară!...  
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PASĂRE CU ARIPI DE MĂTASE

Manuel,
În albastrul de ziuă
inimile noastre au rămas la fel 
câmpuri deschise legănând macii!...

Scriu pe aer şi încă mai sper
ochii tăi sămi citească din Cer
cuvinteleaprinse!...

Îngerul meu îmi deschide palma
şi îmi aşeazăn ea
o pasăre cu aripi de mătase
apoi, îmi porunceşte so învăţ să fie,

în timp ce palma se închidencet
şi se prefacen Poezie!...

_______________________ 
În colaborare cu revista „Bucureştiul literar şi artistic”  Bucureşti 

▼
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IDENTITATE NAŢIONALĂ 
ŞI INTERES NAŢIONAL 

Ceva despre românitate  

Acest text, aşa cum sugerează caracterul său oral şi pasional pe
alocuri, este rezultatul unui dialoginterviu cu academicianul Răzvan

Theodorescu, istoric al culturii, consemnat în luna iulie 2014, dar,
pentru a păstra fluenţa ideilor, am omis întrebările. (Raluca Tudor)

În contextul globalizării, al mondializării, identitatea naţională
este reprezentată în primul rând de cultură. Când spun cultură,
o înţeleg în sensul larg, spiritual, ciceronian aş spune, de cultura

mentis, cultura minţii. Această identitate naţională este la noi şi pre
tutindeni esenţială. Eu militez de mai multă vreme pentru termenul
de românitate şi mărturisesc că o fac din momentul în care am
urmărit demersul unui mare savant, este vorba de sir Nikolaus Pevs
ner, istoric de artă german, care a părăsit Germania pe vremea nazis
mului, sa retras la Londra, a ajuns profesor la Oxford şi la Cambridge,
şi acest german a scris patruzeci şi şase de volume, The Buildings of
England, o cercetare a spiritului, a specificului artei şi culturii engleze,
şi a scris un mic opuscul intitulat The Englishness of English Art, deci
„Anglicitatea artei engleze”. Noi, dacă am purcede, şi putem purcede,
la o lucrare „Românitatea artei româneşti”, ni sar sări imediat în cap

Acad. RĂZVAN  
THEODORESCU
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că suntem naţionalişti şi cu asta ajung la un punct pe care vreau săl
precizez foarte clar. În incultura generală care este, din păcate,
comună multor jurnalişti şi în incultura multor oameni politici după
’90, sa vehiculat această absurditate: naţionalismul este un lucru per
nicios. Nu! Naţionalismul este un lucru pozitiv. Termenul de
naţionalism a apărut pentru prima oară în 1892, întrun periodic
francez, sub semnătura unui om de dreapta din Franţa, care vorbea
despre naţionalism ca despre o doctrină naţională. De altminteri, dacă
vă veţi uita în Larousse veţi găsi «nationalisme, doctrine de l’amour du
pays». Dacă vă uitaţi în Oxford, una dintre ediţiile mai vechi, definiţia
era «patriotic feeling». Dacă veţi căuta în DEXul Academiei Române,
veţi găsi «doctrină a iubirii de patrie, uneori exagerată». Acest uneori
face parte din ceea ce facem noi după ’90, ne cam ascundem, ne luăm
precauţii să nu fim prea patrioţi, să nu fim prea naţionali.
Naţionalismul meu este naţionalismul de tip Eminescu, Iorga,
RădulescuMotru, Titu Maiorescu, este iubirea de patrie, de ceea ce se
face în patrie, bun sau rău, my country, right or wrong, spunea
Kipling, la un moment dat. Eu dezvolt nu puţine idei, cercetând tre
cutul, cultura trecutului în care descopăr şi scăderile noastre, scăderile
românităţii, dar noi trebuie să privim lucrurile cu un ochi senin. A ex
istat un naţionalism al paşoptiştilor, a existat un naţionalism al Re
sorgimentoului, a existat un naţionalism al celor care au făcut Marea
Unire, există un naţionalism gaulleian, al lui De Gaulle, în Franţa,
există până şi în America o formulă, dacă vreţi, de naţionalism în acest
melting pot care sunt Statele Unite. Gândiţivă la propoziţia lui Clin
ton: Put America first! Sunt lucruri despre care noi nu trebuie să ne
sfiim să vorbim.

Cu aceasta ajung la românitate. Românitatea este, după părerea
mea, suma de trăsături pozitive şi negative ale singurului popor latin
şi ortodox. Suntem singura latinitate ortodoxă şi singura ortodoxie
latină din lume şi aceasta ne dă o consistenţă cu totul specială. Noi
suntem o sinteză între viziunea ideocratică a răsăritului de tip pla
tonic şi viziunea latină, foarte precisă, foarte pragmatică,
individualistă la extrem, aristotelică, a Occidentului. Asta suntem noi,
cu foarte multe trăsături interesante care nu au fost suficient cerc
etate. 

O primă trăsătură a românităţii şi acesta este un lucru cunoscut, nu
insist, este latinitatea limbii; mai puţin cunoscută este latinitatea
noastră estetică, tradusă întro armonie a culorilor, întro linişte a
formelor. Luaţi bisericile noastre şi puneţile alături de bisericile orto
doxe uriaşe din Rusia, din Bulgaria sau din Serbia. Noi avem o linişte
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care este liniştea latină a acestui spaţiu. Avem individualismul latin
care ne caracterizează încă din aşezămintele noastre monastice. În
timp ce Occidentul sau lumea slavă sau lumea grecească iubeau struc
turile monastice, cum li se spunea, cenobitice, chinoviale, cu sute şi
mii de călugări la un loc, românii, am demonstrato pe baza unui doc
ument din secolul al XIVlea de la Muntele Athos, nau iubit acest tip,
ei au iubit tipul de viaţă individuală, aşanumitul tip de viaţă idiorit
mic, unde fiecare trăieşte după ritmul său, asta este idioritmia, şi sunt
alte multe calităţi ale latinităţii.

O altă trăsătură pe care eu am cercetato în chip special şi chiar în
discursul meu de intrare în Academia Română despre prima moder
nitate a românilor este statalitatea. Românitate egal statalitate este o
raportare extrem de importantă. Noi, românii, am avut un statut
aparte în vremea turcocraţiei, pe vremea în care orientul turc şia
întins umbra, care nu mereu a fost umbră, pentru că noi trăim întro
mare neînţelegere în ceea ce priveşte rolul lumii turceşti, care a adus
şi cultură, care a adus o uniformizare economică şi alte multe lucruri
care nu au existat, o anumită pax otomanica, pacea otomană care de
la Gibraltar până la Indus a creat o comunitate economică şi nu
numai. În această lume, faceţi socoteala, grecii au fost zdrobiţi, au de
venit paşalâc, bulgarii idem, sârbii idem, albanezii idem, ungurii idem.
Întregul spaţiu care ne înconjoară, în afară de cel rusesc, care a avut
viziunea sa imperială şi expansionistă, întregul spaţiu sudest euro
pean a devenit un spaţiu al robiei turceşti în care respectivii nu aveau
decât două soluţii: se ridicau la luptă sau plecau. De aici mişcările put
ernice, uneori eroice ale sârbilor, ale grecilor, împotriva otomanilor,
de aici foarte puternica diaspora la Veneţia, la Viena şi în alte părţi
ale acestor populaţii vecine nouă. Românii (Moldova, Muntenia şi
Transilvania) sunt singurii care şiau păstrat autonomia, intrând în
suzeranitatea otomană, dar şiau păstrat dinastii, coroane, dreptul de
a construi biserici, imposibilitatea turcilor de a veni să construiască
moschei şi aşa mai departe. Ceea ce vă spun acum este mai puţin
cunoscut, aceste lucruri ţin de dreptul islamic care hotăra anumite
atitudini faţă de cei care nu erau musulmani. Noi, începând cu epoca
postŞtefan cel Mare, postPetru Rareş, postIancu de Hunedoara, să
spunem, am devenit autonomi, nu mai eram independenţi, dar ne
am păstrat capacitatea românească extraordinară de a negocia, de a
tranzacţiona. De aici sa născut ceea ce eu numesc şi este o teză care
mi se atribuie, mentalitatea tranzacţională a românilor: îţi dau, îmi
dai, îţi dau haraciul, îţi dau fiul ostatic, pe Cantemir să zicem, la Is
tanbul, îţi dau şi alte lucruri şi tu îmi dai puterea, îmi dai coroana, îmi
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dai siguranţa. De aici sa ajuns la ceea ce iarăşi numesc eu, opor
tunismul uneori genial politic al românilor, care au ştiut să negocieze
în toate împrejurările. Uneori au căzut jertfă, cazul lui Brâncoveanu,
alteori au trebuit să plece din ţară, cazul lui Cantemir. Şi aici fac o
paranteză: împlinim trei sute de ani de la moartea unuia şi de la
alegerea la Berlin a lui Cantemir în Academia germană. Atenţie!
Atenţie mare! Ştiu că nu face plăcere când spui aceste lucruri, dar iu
birea de patrie trebuie să ţină seamă de iubirea pentru istorie. Can
temir nu a devenit membru al Academiei din Berlin acum trei sute de
ani pentru că era domnul Moldovei şi un cărturar moldovean. El a
fost ales ca prinţ rus, ca prinţ sfătuitor al lui Petru cel Mare, ca un
omagiu al Prusiei şi al lui Leibniz la Berlin, pentru colosul de la
Răsărit. Cantemir reprezintă şi cultura română, şi cultura rusească, şi
cultura otomană şi este o paradigmă a unei alte trăsături a românităţii
de care noi nu prea facem caz. 

Românii sunt printre puţinele neamuri din Europa care au dat
eminenţi reprezentanţi nu numai culturii naţionale, ci şi altor culturi
din jur: de la Petru Movilă, care a fost şi un eminent reprezentant al
culturii ucrainene care a prefaţat marile reforme ale lui Petru cel Mare,
până la Cantemir, Ion Ghica şi Coandă, Eugen Ionescu, Emil Cioran,
Ştefan Lupaşcu şi aşa mai departe. Trebuie să ţinem seamă şi de
această capacitate a românilor de a se „externaliza”. Revin la această
problemă a mentalităţii tranzacţionale care face parte din mentalul
românesc. În epoca căderii imperiilor, în primul Război Mondial,
avândul pe Ionel Brătianu, care, după părerea mea, este cel mai
strălucit om politic pe care lau avut românii vreodată, am negociat şi,
prin negocierea noastră până la urmă cu Antanta, am obţinut Banatul,
am obţinut Bucovina, am obţinut Transilvania şi, „graţie” lui Vladimir
Ilici Lenin, am obţinut şi Basarabia, pentru că iniţial lucrurile puteau
să nu stea aşa, evident este o glumă. Mai departe, epoca numită
comunistă a fost o epocă de interesante negocieri. Comunismul a avut
păcatele lui, foarte mari, dar va trebui să recunoaştem că sfârşitul
epocii Dej, şi o declar eu ca o victimă a acelei perioade apuse, şi epoca
Ceauşescu au fost epoci de admirabilă politică externă, de inteligentă
politică externă, în care au existat oameni cum a fost Mircea Maliţa,
Corneliu Mănescu, Ştefan Andrei care au creat adevărate şcoli de
gândire în materie de politică. Tot ce sa întâmplat, şi documente
după ’89 neau arătat asta, de la tratativele cu de Gaulle, cu Dean
Rusk, cu Nixon, au fost probleme de negociere, de tranzacţie, de foarte
multe ori, şi lucrurile au continuat. România nu a intrat pe covorul
roşu nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, a intrat oarecum
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împinsă în urma unor tranzacţii. Era nevoie de noi, am exploatat acest
lucru şi suntem in, nu suntem out. Această mentalitate tranzacţională
nea făcut de la Titulescu încoace foarte buni negociatori, inteligenţi,
supli, oportunişti, şi oportunismul eu nu îl văd ca o capitis diminutio.
Citeam scrierile unui mare profesor de la Oxford, Dmitri Obolenski,
de origine rusă, profesor de studii bizantine, care vorbea în Evul
Mediu despre political opportunism, care este un concept extrem de
important.

Ajung şi la altă trăsătură a românilor, individualişti, negociatori,
oportunişti, iubitori ai aşteptărilor inteligente. Nu ne repezim cum o
fac sârbii, popor admirabil, dar care este sanguin. Noi am negociat în
totdeauna toate lucrurile. O să vă şochez acum. Românul este şi uşor
trădător, dar, de multe ori, vorbesc la nivelul politic, pentru păstrarea
fiinţei naţionale. În mentalul german, 23 August este considerat o
trădare. Pentru noi a fost un lucru absolut remarcabil. Pentru ruşi, la
fel, de multe ori, noi am fost nişte trădători, dar noi am acţionat ab
solut remarcabil pentru interesul naţional. Asta este fundamental. Pa
tria înainte de toate.

The patriotic feeling de care am amintit şi care este elementul
naţionalist aşa cum îl găsiţi în dicţionarul Webster sau Oxford, patri
otismul este, şi aici folosesc, cred, vorba lui Titu Maiorescu, ceea ce se
face în limitele adevărului, iubirea de patrie în limitele adevărului. De
curând, un eminent turcolog, coleg al meu de generaţie, cel mai bun
turcolog al nostru, Mihai Maxim, a făcut o comunicare la Academie şi
a arătat un lucru care poate să nu placă, ceea ce mia inspirat şi titlul
unei comunicări deale mele legată de Brâncoveanu, „Un secol valah
între martiri şi trădări”. Am vrut o radiografie a atitudinilor româneşti
în epoca veche. Se descoperă în documente otomane că boierii
munteni şi boierii moldoveni se vindeau unii pe alţii şi erau de o lipsă
de solidaritate de tip latin individualist. Transilvania care avea o no
bilime maghiară, cunoştea o solidaritate a acestei nobilimi. Sigur nu
ne place. Nu ne place să spunem că noi suntem aşa. Limita adevărului
mă sileşte să spun ca patriot român că românul trădează, nu e solidar,
şi că ungurul sau sârbul au antropologic o altă structură. Asta este
după mine a fi patriot, a vedea în adâncul fiinţei neamului tău ce a
fost bun şi ce a fost mai puţin bun. Asta înseamnă să fi patriot, nu să
clamezi, să spui tot felul de prostii despre românii care sunt cei din
tâi care sau dus pe Lună, sau au inventat cei dintâi nu ştiu ce.

Am scris mai demult un eseu, „De ce este contemporană orto
doxia?” Ortodoxia, în ciuda faptului că se spune că este retrogradă şi
conservatoare, iar asta numai cine nu cunoaşte realităţile poate să o
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afirme, este în pas cu restul continentului. În momentul de faţă, în
Uniunea Europeană 18 la sută dintre ţări sunt ortodoxe: Grecia, întâi,
după aceea România, Cipru, Bulgaria. Ortodoxia este congruentă cu
Europa în primul rând prin caracterul său profund naţional. Orto
doxia este naţională, spre deosebire de catolicism, de pildă, care este
universal. Ortodoxia este naţională, are autocefaliile sale care sunt
independenţele statale spirituale. Întro Europă a naţiunilor ortodoxia
este congruentă cu Europa. Este democratică prin caracterul său sin
odal, în timp ce catolicismul este teocratic prin structură. Papa
vorbeşte urbi et orbi, tuturor, la noi patriarhul, de pildă, dacă ar
călători de la Bucureşti la Suceava trebuie săl anunţe pe fiecare ier
arh căi trece prin teritoriu ca săi ceară, întrun fel, o simbolică
încuviinţare. Aici este democraţia moştenită încă din Bizanţ,
democraţia aceasta sinodală. Se ştie foarte puţin despre o deosebire
canonică juridică fundamentală între ortodoxie şi alte confesiuni.
Conform codexului lui Justinian din secolul al VIlea, care a influenţat
întreaga jurisprudenţă europeană, în ortodoxie domină cezaropapis
mul, care înseamnă că statul, cezarul, fie el rege, împărat, basileu, crai,
voievod sau primsecretar de partid comunist, statul dirijează nu tre
burile bisericii, orientează biserica, asta este cezaropapismul. Spre
deosebire de lumea occidentală, care are papocezarism, acolo neex
istând multă vreme un imperiu, papa, episcopul Romei a fost cel care
a condus toată lumea şi ne amintim de Canossa, de felul în care
împăraţii germani sau regii Franţei se duceau umili să ceară iertare
papei. De aceea, îmi amintesc de un distins om de cultură, a dispărut
între timp, imediat după decembrie ’89 a scris un articol, „Caţavencu
Mitropolit”, atacând un mitropolit ortodox. Iam răspuns cu un arti
col, „Farfuridipolitician”, în care am arătat că nu se cunosc aceste
elementare deosebiri între est şi vest. 

Noi vedem casa noastră, ne interesează mai puţin ce se întâmplă în
altă parte şi mai este ceva care este foarte important: ortodoxia
noastră latină are un soi de cartezianism avant la lettre, e foarte liber
cugetătoare. Fac o paranteză: este motivul pentru care găseşti în bis
erica ortodoxă masoni, de pildă, ceea ce nu sar întâmpla în altă parte.
Această laxitate a noastră nea făcut să nu fim niciodată
fundamentalişti, dar niciodată, cum sunt, de pildă, grecii sau cum sunt
ruşii. Noi nu avem fundamentalisme, autoflagelări cum au catolicii,
sau cum au ortodocşii ruşi, nu avem erezii şi nici excomunicări. Sun
tem de o toleranţă latină – latinii erau foarte toleranţi, şi cu
creştinismul au fost multă vreme toleranţi, până în epoca lui
Diocleţian, când aveau nevoie de oameni care să lupte, să verse sânge.
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Creştinul nu vărsa sânge, era deci un duşman al imperiului. Această
toleranţă noi am moştenito în bine şi în rău.

Sunt autorul unei cărţi recente care se numeşte Cele două Europe.
Eu nu cred în unitatea europeană, nu cred în europenism ca atare. Eu
consider că există două Europe, care au fost împărţite şi confesional
religios. Multă lume, până la „September 11”, nu percepea confesiunea.
Ceea ce nu se ştie este că politologii americani de la Harvard, încă
prin anii ’80 şiau pus întrebarea. „Ce se va întâmpla când va cădea co
munismul, când nu vor mai fi ciocniri de ideologii?” Răspunsul lor a
fost „vor fi ciocniri de spiritualităţi, de religii, de confesiuni”. Şi au
creat ca o prezumţie de laborator „the kin country sindrome”, sin
dromul ţărilor înrudite. Mulţi în Europa au ridicat din umeri la această
ipoteză şi a venit căderea Iugoslaviei. Croaţia şi Slovenia sau sprijinit
pe ţările catolice, Serbia, Muntenegru au fost sprijinite de Elţîn. Bom
boana pe tort – musulmanii din BosniaHerţegovina, sprijiniţi de Ara
bia Saudită şi Turcia. Eu nu cred întrun europenism, cum cred că
epoca Europei, care este epoca Atlanticului, încetează aşa cum a înc
etat epoca mediteraneană odată cu Cristofor Columb. A început epoca
atlantică, sa născut euroatlantismul, cu cele două revoluţii,
americană şi franceză, sa născut Piaţa Comună şi alte lucruri. În mo
mentul de faţă, eu consider că se ridică Asia, Pacificul, intrăm în sec
olele Pacificului şi aici este marea, marea şansă a României, de a fi la
marginea Europei, de a fi o trambulină către Asia, de a avea relaţii
speciale cu cele două mari puteri ale lumii orientale, China, pe de o
parte, şi Turcia, pe de altă parte, două lumi emergente. ▲

_________________________ 
Publicăm acest text cu gratitudinile noastre pentru doamna Raluca

Tudor şi splendida revistă de la Curtea de Argeş. În contextul
fortificării ideii despre „Podul de reviste” textul este preluat din re
vista „Curtea de la Argeş” cu consimţământul redactoruluişef  acad.
Gheorghe Păun, „Curtea de la Argeş”, Anul V, Nr. 9(46), septembrie
2014, p. 78 (I.B) 
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Prezentări, semnale, lecturi
SINTEZE CRITICE DESPRE AUTORII NOŞTRI

Florian Copcea, Scriitori români din Serbia, 

Editura MJM, Craiova, 2014, 147 p.

ISBN 9789736803383

Florian Copcea, critic şi poet cu o bogată fişă bibliografică,  a
publicat anul acesta la Editura MJM din Craiova o carte
necesară şi binevenită: Scriitori români din Serbia. În anul

2002, Florian Copcea publicase, la Editura ,,Lumina" o Scurtă istorie
a poeziei româneşti din Voivodina, iar această panoramă este o con
tinuare firească a preocupărilor eseistului  din România. 

Autorii noştri au dat şi dau o literatură care merită să fie valorificată
la justa ei valoare. Despre cărţile apărute în decurs de 67 de ani, de
când sau pus bazele beletristicii de limbă română în Voivodina sa
scris şi chiar dacă vorbim de cărţi care şiau confirmat valoarea,
preocupările faţă de literatura noastră nu încetează,  dovadă fiind cea
mai nouă carte a lui Florian Copcea  critic literar care a demonstrat,
în mai multe rânduri, prin lucrările publicate, o afinitate pentru lit
eratura română din Serbia. 
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În panorama Scriitorii români din Serbia sunt puşi în lumină 27 de
autori, aleşi, după cum mărturiseşte autorul în Argument, intuitiv, cri
teriul de bază fiind cel estetic. Mai mult, criticul  propune ,,câţiva scri
itori în vogă în spaţiul exiugoslav ale căror scrieri, întrun fel,
influenţează scrisul tinerei generaţii de literaţi din peisajul literar eu
ropean" (p. 5).  

Florian Copcea comentează poezia unor autori cu operă
concludentă şi consolidată. Primul pe listă este Slavco Almăjan, poet
care, în accepţia lui Copcea, ,,depăşeşte complexul provincialismului
intercultural şi ,,construieşte formule poetice noi, capabile să respingă
filiaţia arhetipurilor cărora lea fost tributar în scrierile din tinereţe"
(p. 8). Sub pana lui Florian Copcea ni se înfăţişează ca autori valoroşi
şi:  Ioan Baba, Mărioara Baba, Olimpiu Baloş, Vasa Barbu, Vasile
Barbu, Petru Cârdu, Nicu Ciobanu, Mariana Dan, Ioan Flora, Radu
Flora, Pavel Gătăianţu, Livius Lăpădat, Valentin Mic, Ion Miloş, Feli
cia Marina Munteanu, Vasko Popa, Adam Puslojić, Ionel Stoiţ, Ileana
Ursu, Ana Niculina Ursulescu, şi Mihajlo Vasiljević. 

Florian Copcea aduce în discuţie şi autori ai cărţilor de  istorie şi
critică literară.  În opinia lui Copcea, Brânduşa Juică, autoarea studi
ului Literatura română din Voivodina – 1945 – 1989, în care sunt
prezentate evoluţia literaturii de limbă română şi viaţa literară din
Voivodina), şia ,,asumat destinul de a fi un susţinător zelos al
schimbării de paradigmă în cultura română din Serbia". Copcea
apreciază că Brânduşa Juică explică valorile culturale ,,care au
substanţializat viaţa culturală din Voivodina” şi mai puţin ,,geneza
unei literature minoritare” (p. 77). Virginia Popović  autoarea unor
cărţi importante despre scriitorii din Voivodina (Pavel Gătăianţu –
Contribuţii la monografie, Literatura română din Serbia şi antropolo
gia culturală, scrisă împreună cu Carmen Dărăbuş), cât şi a lucrării
despre poezia barbiană Poesis şi mathesis şi poezia lui Ion Barbu   a
impus ,, o direcţie de cercetare literară riguroasă”, punând ,,opera
literară mai presus de autor” (p. 112). ,,Ea nu are niciun fel de complex
în faţa arhetipurilor cu care operează. Noua critică o obligă  să enunţe
sentinţe obiective, dar şi rezerve. Criticul este doar un seismograf care
trebuie să descopere valori, să le încurajeze şi să denunţe nonliter
atura. Aceste priorităţi enunţate sunt pentru Virginia Popović un con
cept dialogic care comportă prin relectură, reconsiderări de
perspectivă exegetică necesare pentru fixarea unei metode eficiente de
demonstrare a valorilor estetice“, notează Florian Copcea (p. 112).
Criticul comentează şi cartea Influenţa filozofiei lui Schopenhauer
asupra creaţiei eminesciene (2013) a Mariei Nenadić, despre care
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afirmă că este ,,un demers îndrăzneţ" al autorei şi deschide ,,uşa unor
interpretări antistandard", precum şi carte subsemnatei Rostirea
continuă. Pagini de literatură română din Voivodina (2012). 

Autorul cărţii Scriitori români din Serbia pune în lumină şi trei din
tre lucrările lui Costa Roşu,  importante pentru istoria şi cultura etni
cilor români din Voivodina: Carte veche românească din Voivodina
(scrisă împreună cu istoricul Valeriu Leu din Reşiţa), Cronici
bisericeşti şi Dicţionarul preoţilor români. În aprecierea lui Florian
Copcea, Costa Roşu ,,sa impus drept un nume de referinţă în istori
ografia românească", prin contribuţiile sale ,,substanţiale la apărarea
şi conservarea valorilor perene ale neamului românesc" (p. 127). 

Cartea are structură simplă, fără capitole şi subcapitole. Articolele
despre fiecare scriitor cuprind date biografice şi o critică a cărţilor de
autor.  

Sintezele critice scrise cu seriozitate şi argumentele pertinente ce
alcătuiesc panorama Scriitorii români din Serbia fac  din Florian
Copcea un critic de încredere. ▲

MARINA ANCAIŢAN 
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ALEXANDRA GOICA 
JURNALUL SOLDATULUI RĂNIT  

EDITURA ,,LIBERTATEA”,
PANCIOVA, 2013, 102 p. 
Coperta: Mihaela David
ISBN 9788670012806

INVITAŢIE LA AUTOANALIZĂ

Alexandra Goica sa lansat în literatură cu o carte de debut de mare
forţă şi înaltă calitate, carei pune în valoare talentul şi îi confirmă

vocaţia narativă. În „Jurnalul soldatului rănit”, tânăra prozatoare, la
vârsta de 22 de ani, scrie cu mână sigură despre marile teme

existenţialiste, care, la acea vârstă, încep să ridice dileme şi întrebări
şi te îndeamnă să te cauţi pe tine însuţi.

Alexandra Goica nu este o scriitoare necunoscută publicului cititor.
Textele ei au fost publicate în  volumul liceenilor din Vârşeţ De pro
fundis, ziarul ,,Libertatea”, revista ,,Tinereţea” şi publicaţia ,,Foaia
Oraviţei”. Cu Jurnalul soldatului rănit, tânăra autoare ajunge la o nouă
treaptă în evoluţia ei ca scriitoare. Cartea cuprinde patru părţi:
Călătoria,  Maria, Ana şi Însemnări personale, dintre care primele trei
se circumscriu romanului despre ,,soldatul rănit”. Incipitul este pe cât
se poate de simplu: un soldat, rănit, părăseşte câmpul de luptă şi ia
drumul ţinuturilor natale. Naraţiunea este la persoana I singular, în
formă de jurnal, iar autoarea nu oferă coordonate temporale şi



LUMINA LXVII, Seria nouă, nr. 10-12/2014

spaţiale. Până aici, nimic neobişnuit. Pe măsură ce înaintăm în lectură,
înţelegem că lucrurile sunt mai complexe. Războiul nu este unul în
sine; este doar un pretext pentru războiul lăuntric al personajului
principal  soldat rănit emoţional. Paginile următoare sunt, aşa cum
notează autoarea, ,,oglinda sufletului omenesc în singurătate”. Eroul
meditează asupra unor teme existenţiale  viaţa, singurătate, neantul,
religia ş.a., căutând răspunsuri la ele.  Astfel  se distanţează de viaţa
pe care a trăito până la acel moment, de familie (soţie şi doi copii) şi
de el însuşi. Prin istorisirea unor întâmplări din copilărie şi tinereţe,
ajungem să înţelegem că multe dintre acestea iau marcat existenţa,
între care şi relaţia cu tata (relaţia tatăfiu ajungând să constituie, ast
fel, una dintre temele majore ale cărţii).  Ajuns sexagenar, la capătul
puterilor, dar nu şi a căutărilor, realizează că ,,odată cu casa nu şia
clădit fericirea, ci chiar singurătatea” şi că nu mai poate da îndărăt.
Momentul nevralgic este expus în Scrisoarea către Ana: ,,Acum nu
mai sunt un nimeni şi nimic, decât un moş singuratic întro casă mare
şi goală, care toată viaţa lui nu a făcut nimic decât să fugă şi să creadă
că întro zi se va termina. Dar, draga mea, fuga aceasta al cărei sunt
invitatul cel mai de preţ, nu se termină niciodată, iar pentru aceasta
trebuie să fiu singur, ca să nu mai pot răni pe nimeni” (p. 12). 

Însemnările personale ale autoarei sunt, iarăşi, sub formă de jurnal,
concentrate tot pe teme existenţiale. La sfârşit, citim consemnările ei
din Spania, ce pot fi interpretate precum o chemare a târămurilor
îndepărtate şi dorinţa de a se elibera de cătuşele cotidianului, de a se
autoanaliza şi a cunoaşte tărâmuri noi: ,,Mia luat ceva timp pentru a
mă lupta ca să ajung aici şi pentru că ,,după muncă şi răsplată”,
revanşismul meu sa dovedit să fie pe cât se poate de minunat
oferindumi câteva luni de descoperire, fie ea exterioară sau chiar
interioară” (p. 99).  Revenind la începutul cărţii, observăm că povestea
are o structură ciclică şi că, întradevăr, ,,călătoria nu se termină
niciodată” (p.100), fie ea exterioară sau interioară. 

Se remarcă stilul narativ al Alexandrei Goica. Pe tot parcursul cărţii,
naraţiunea este la persoana I singular. În primele trei părţi (Călătoria,
Maria, Ana) evenimentele sunt redate anacronic. Realitatea este
prezentată din mai multe perspective, iar ca naratori apar soldatul,
mama lui Maria, internată întrun ospiciu şi soţia sa Ana.  E o artă să
ştii să te transpui în mintea a trei personaje cu totul diferite, fără a le
ştirbi din veridicitate. În toate cele patru părţi, stilul este diaristic şi
epistolar, ca procedeu major fiind folosită introspecţia. Coeziunea tex
tului  este o altă calitate a scrisului Alexandrei Goica, o debutantă care
a însuşit  arta de a nara şi de al face pe lector să citească pe nerăsuflate

65
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paginile scrise de ea. Formula narativă, temele principale ale gândirii
existenţialiste, care, prin amploare şi recurenţă, se impun ca teme ma
jore ale cărţii şi înscriu volumul în curentele literare moderne, pre
cum şi arta naraţiunii pe care o deţine Alexandra Goica, sunt aspectele
care  recomandă volumul în cauză, cei pecetluieşte plăcerea actului
de creaţie.

Jurnalul soldatului rănit este o carte care ne îndeamnă la
autoanaliză. ,,Cu această poveste nu vreau decât să dechid ochii tu
turor în ceea ce priveşte viaţa. Este bine şi corect să ne punem
întrebări, pentru că acestea vor duce la probleme, iar mai apoi, la re
zolvarea lor şi aşa ne dăm seama de ce suntem aici. Sper că după
citirea acestei cărţi, oamenii îşi vor schimba sentimentele” – este
obiectivul enunţat de autoare. Soldatul din carte îşi pune întrebările
despre viaţă şi alege să se exileze în singurătate, însă nu va ieşi
învingător din acest război. Noi, ce alegem?  ▲

MARINA ANCAIŢAN
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ANA NICULINA URSULESCU 
Soarele din ochii lor

Editura ,,Libertatea”, 
Panciova, 

2014, 127 pag.
Coperta: Mihaela David
ISBN 9788670012820

LIANT ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT 

Întrun sfert de veac, de când există emisiunea ,,Univers şcolar"
la Radio Novi Sad, foarte mulţi copii sau perindat în faţa mi
crofonului, în calitate de oaspeţi.  Pentru Ana Niculina Ur

sulescu, redactoarea emisiunii, aceşti copii au însemnat mai mult
decât invitaţi  ale căror talente lea pus în lumină. Sa ataşat de elevii
pe care ia cunoscut, iar între domnia ei şi copii sa creat o legătură
specială, prietenie ce dăinuie peste timpuri. Unde sunt astăzi şi cu ce
se ocupă ei? Răspunsurile le oferă Ana Niculina Ursulescu în cartea
Soarele din ochii lor, publicată anul acesta la Editura ,,Libertatea”. 

“Veşnicul, necruţătorul TIMP” aduce omului neaşteptate comori,
dar cu aceeaşi nepăsare, cu aceeaşi cutremurătoare insensibilitate,
şterge totul”, notează autoarea (p. 7). Totuşi, cartea Anei Niculina Ur
sulescu este o piedică în calea uitării; e precum un liant, care nu per
mite să fie ştearsă legătura dintre trecut şi prezent. Din cele 127 de
pagini, răzbat prietenia şi sentimentele reciproce de preţuire care
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sau născut atunci când autoarea emisiunii ,,Univers şcolar” şi a aces
tei cărţi a îndrăznit ,,a se amesteca în copilăria altora”: ,,Neam înţeles
perfect. Pentru că au intuit că îi iubesc. Au simţit că îi respect.  Miam
dorit nespus săi văd laolaltă pe copiii care ieri au fost eroii emisiunilor
,,Univers şcolar”, iar astăzi sunt răspândiţi prin lume. Mă ispitea gân
dul că am putea să scoatem împreună o carte. O carte în care să
arătăm lumii ce benefică a fost întâlnirea noastră, benefică pentru am
bele părţi. O carte care să rămână, semn că am existat”, completează
autoarea (p. 7). 

Înainte de ai prezenta pe copiii de ieri, Ana Niculina Ursulescu
acordă spaţiu dascălilor şi colegilor, cei care iau fost ,,sprijin şi scut”,
care au invitato ,,în clasa lor, printre copiii lor...”, ajutândo ,,cu
perseverenţă, cu pasiune, cu încredere, cu dragoste” (p. 8). În semn de
mulţumire şi apreciere, Ana Niculina Ursulescu înşiră pe hârtie gân
duri frumoase, amintiri şi îndrumările pe care lea învăţat de la ei. În
acest sens, primele pagini ale cărţii sunt rezervate  profesorilor şi
colegilor: Adam Doclean, Gheorghe Lifa, Olimpiu Baloş, Elena Laza,
IleanaDorina Bulic, Mărioara Boldovină, Anuţa Ginu, Elena Lelea,
Doru Barbulov, Sorin Boleanţu şi Ion Stefan.

Cea dea doua parte a cărţii este destinată copiilor de ieri, astăzi
oameni formaţi, dar care au păstrat, aşa cum reiese din gândurile pe
care leau trimis autoarei, Soarele din ochii lor, care odată a cucerito
pe Ana Niculina Ursulescu  cea care a ştiut să se apropie de copii, să
stabilească o legătură specială cu ei care, iată, sa păstrat  până astăzi.
Astfel, în relaţia cu copiii, Ana Niculina Ursulescu, nu a fost doar
ziaristă şi redactoare a emisiunii; a devenit prietena lor, ajungând să
le cunoască ,,atât de bine şi sufletul şi mintea” (Ionela Mengher, p.
43).  În cartea Soarele din ochii lor, Ana Niculina Ursulescu ia reunit
pe: Ionela Mengher, Monica Boldovină, Eugenia Brenda, Simona
Berlovan, Daniel Cheţ, Monica Neda, Adrian Roman, Aurelian Pan
caricean, Lidia Tăpălagă, Laura Todoran, Mirela Baba, Gloria Guţu,
Carmen Neda, Elena Maria Barbu, Daniel Lazăr, Adriana Uzoni,
Lavinia Tăpălagă, Oana Ursulescu, Alexandra Rancovici, Alexandru
Ion Stefan, Alina Cojocar, Cristian Dalea, Cristina Dalea, Adrian Ion
Berlovan, Sergiu Valentin Radu, Silvia Iovanovici şi, cea mai mică din
tre ei, Magdalena Spăriosu.

Amintirile autoarei despre dascăli, colegi şi copiii pe care ia avut
ca oaspeţi în emisiuni se împletesc cu mărturisile lor, sub formă de
scrisori în care sunt evocate momentele în care au colaborat. Ana Ni
culina Ursulescu, care ştie să atragă copiii spre arta cuvântului prin
versurile şi proza pe care le scrie pentru ei, şia lăsat şi în această carte
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pecetea cu stilul ei inconfundabil de a scrie,  din care răzbat familiar
itatea şi cele mai delicate sentimente faţă de ceea ce înseamnă
copilărie. Cum altfel putea autoarea să scrie despre cei de care sa
ataşat,  a căror evoluţie a urmărit şi pe care ia simţit aproape? 

Dovadă a calităţii emisiunii ,,Univers şcolar“ sunt mărturiile
recenzenţilor: dr. Romanţa Iovanovici, conf. univ. dr. Carmen
Dărăbuş, prof. Elena Lelea şi dr. Brânduşa Juică. ,,Univers şcolar“ este
mai mult decât o emisiune; e şi punctul din care încep prieteniile, iar
cartea Soarele din ochii lor a Anei Niculina Ursulescu este un semn că
ele sunt mai puternice decât timpul. ▲

MARINA ANCAIŢAN
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TEMA PENTRU ACASĂ, DE NICOLAE DABIJA

Colecţia „artea de proză, Iaşi, 
Princeps Edit, 2009, 377 pagini

Postfaţă Theodor Codreanu
Redactor: Daniel Corbu

Tehnoredactor: Daniela Saşka
Coperta: Paul Gorban

ISBN: 9786065230767

ROMANUL ÎNDUMNEZEIRII PRIN CREDINŢĂ 
IUBIRE ŞI JERTFĂ

Motto: „A fi om în viaţă e o artă sau un destin?!”

În 2009, cunoscutul poet şi eseist Nicolae Dabija îşi surprinde
din nou în mod plăcut cititorii, întrucât publică primul său
roman intitulat Tema pentru acasă. Volumul este foarte bine

receptat de critica vremii, motiv pentru care este retipărit trei ani la
rând la Editura Princeps Edit (2010) şi la Editura pentru Literatură şi
Artă (2011 şi 2012). 

Motivaţia alegerii acestui roman constă în capacitatea de asumare
a destinului prin forţa iubirii, a timpului prin trăirea unui trecut şi a
unui prezent continuu, a spaţiului prin descoperirea unui suflet
pereche, a umanităţii prin experierea suferinţei şi, nu în ultimul rând,
a credinţei prin jertfa hristică. 

Structura Temei pentru acasă este deosebit de interesantă, întrucât
începe cu sfârşitul, care prezintă orfelinatul din Nadrecinoe, în care un
băieţel pe nume Ivan Ivanov15 (numărul era singurul element care îi
diferenţia pe copii) descoperă în jurul vârstei de treipatru ani că avea
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[…] pe partea interioară a braţului drept un tatuaj. […]. Abia când am
învăţat să citesc, am putut desluşi că erau nişte litere care alcătuiau împreună
un cuvânt: MIRCEA. Ce însemna acesta, nu ştiam, dar nici nu aveam pe cine
să întreb. Nu cunoşteam, de asemenea, dacă mă născusem cu el sau mil
scrijelise în carne cineva. Era un scris cu o cerneală vârâtă adânc în piele. Nu
ştiam cine la făcut, de ce? când? cum? Aceste întrebări mi le pusesem nu o
dată (Dabija N., 2009: 12).

Din acest spaţiu al ororii Mircea este salvat de către tatăl său, Mihai
Ulmu, – întors din lagărul din Siberia după ce a petrecut acolo 13 ani
de detenţie – , atunci când realizează că numele pe care îl strigă cu
atâta patos necunoscutul este chiar al său:

Şiatunci, brusc, miam amintit de taina mea, însemnată pe braţ. Parcă
îmi căzuse cerul pe cap. Am vrut să strig şi nam putut. Muţisem. Am sărit
dintrodată în picioare, miam suflecat întro clipită mâneca de la cămaşă
până la cot şi am ridicat sus deasupra capului mâna mea dreaptă strânsă
pumn, astfel ca partea scrisă să se vadă din locul unde se afla omul străin.

Am stat aşa ca o statuie, în picioare pe acoperiş, cu dinţii crispaţi şi cu
gura încleştată de emoţie, până ma observat.

Sa uitat la mine şi a început să strige ca ieşit din minţi: „Mircea! Mircea!
Băiatul tatei!” (Ibidem: 1617).
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Printro retrospecţie, firul naraţiunii este proiectat în trecut, mai
exact, în ziua de 28 iunie 1940 – răpirea Basarabiei, Bucovinei de Nord
şi a ţinutul Herţei de către Uniunea Sovietică (vezi imaginea) –, iar
autodiegeza, făcută până acum de Mircea, este înlocuită de vocea lui
Mihai Ulmu, profesorul care ţine ore de Limba şi literatura română în
liceul din comuna Poiana:

Ulmu era un tânăr de douăzeci şi cinci de ani, de o statură zveltă şi
elegantă, cu un chip palid, încadrat de nişte plete negre ce i se revărsau bogat
pe umeri, luminat de doi ochi căprui, pe care oboseala lecturii îi făcea parcă
mai adânci şi a căror tristeţe contrasta cu zâmbetul ironic abia şchiţat în
colţul buzelor, zâmbet carel însoţea pretutindeni… (Ibidem: 23).

Liniştea lecţiei de literatură (profesorul Ulmu le preda elevilor săi
un an întreg un curs despre Mihai Eminescu) este întreruptă brusc de
sosirea soldaţilor Armatei Roşii, care înlocuiesc steagul tricolor cu cel
al Uniunii Sovietice, şi portretul lui Eminescu cu cel al lui Stalin. Ca
urmare a îndrăznelii copiilor de al reaşeza pe poet la locul cuvenit,
profesorul Ulmu este tras la răspundere, luând toată vina asupra  sa.
Acesta nu părăseşte sala de clasă decât în momentul în care le dă
elevilor săi o temă pentru acasă eminamente eminesciană: „… A fi om
în viaţă e o artă sau un destin?!”(Ibidem: 36). Răspunsul la această în
trebare îl va asculta peste mai bine de un deceniu, când va fi eliberat
din închisoarea siberiană.

În cea dea cincea zi de interogatoriu, Mihai Ulmu, acuzat ca
duşman al poporului, primeşte pedeapsa de 25 de ani de muncă silnică
şi este deportat la Kolâma, în Lagărul Morţii de la „Zarianka1” – „[…]
adevărată şcoală a viitorului […]” (Ibidem: 65), „[…] o universitate a
vieţii” (Ibidem: 76), „[…] o U.R.S.S. în miniatură […]” (Ibidem: 86), „[…]
o închisoare în închisoare […] [din care] nu se poate evada decât prin
moarte” (Ibidem: 197 pass.) –, unde este silit să renunţe la propria iden
titate, la propriul nume şi să primească numărul M1315 prin „botezul”
stalinist.

Dacă Gulagul îi întâmpină pe noii deţinuţi cu fanfara – în schimb,
la groapa comună sunt conduşi pe acorduri ceaikovskiene – şi cu salu
tul caustic „«Bine aţi venit!»” (Ibidem: 53), zona de muncă are la rân
dul ei propriul îndemn batjocoritor: „«Prin muncă ne vom ispăşi
greşelile!»” (Ibidem: 66). Lagărul este condus de tiranul colonel
Kudreavţev, „omulfărăchip […]” (Ibidem: 76), care îi învaţă pe pri
zonieri că „«Ordinele nu se discută, ci se execută»” (Ibidem: 66). Deşi
încearcă prin orice mijloace represive să îi dezumanizeze, le
porunceşte să fie bucuroşi „– Mă, vă ordon să fiţi fericiţi (s. n.)!” (Ibi
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dem: 84), întrucât este convins că din această închisoare fiecare va
ieşi „[…] înnoit spiritual […] abia după ceşi va trăi toată frica” (Ibi
dem). Această afirmaţie vine în contrapunct cu cea făcută de Mihai –
„Cât de puţin îi trebuie unui om pentru a fi fericit (s. n.) […].
Câteodată acesta nu are nevoie decât de un alt om şi întreg universul
e întruchipat de celălalt” (Ibidem: 118) – şi Maria – „În viaţă câteodată,
ca să fii fericită (s. n.), trebuie să ai curajul de a fi fericită (s. n.)… […]
«Prea puţin am suferit, ca să merit să fiu atât de fericită (s. n.)»” (Ibi
dem: 130 pass.) –.

În această Matrioşkă opresivă, Nicolae Dabija introduce, printre
spioni, terorişti, dezertori şi călăi, intelectuali care se remarcă nu atât
prin extraordinara capacitate raţională, cât mai ales prin cea
spirituală. Aceste persoane sunt cele care Lau găsit pe Dumnezeu, iar
întâlnirea cu El lea făcut să conştientizeze puterea rugăciunii1:
părintele Ioan Florenski2 [„– Acolo, în gândurile mele, mă întâlnesc
cu Dumnezeu” (Ibidem: 173); „Spaţiul îngust şi singurătatea sunt cele
mai prielnice rugăciunii. De multe ori în acea cămăruţă rece şi umedă
am simţit cum Iisus Hristos a coborât ca să se roage cu mine. Iam
auzit adesea respiraţia lângă umărul meu” (Ibidem: 265); „Sfinte Dum
nezeule/ Sfinte tare,/Sfinte fără de moarte,/Miluieştene pre noi…” (Ibi
dem: 273)], Mendelstam3 [„Atunci când îţi va fi cel mai greu, să te
rogi: «Doamne, numi lua deznădejdea»!” (Ibidem: 71)] şi Dresda
[„«Doamne, iartămi greşelile/pe care nu le cunosc…»” (Ibidem: 178)].

Intruziunea în acest spaţiu concentraţionar îi schimbă radical viaţa
lui Mihai Ulmu, întrucât aici, în iad, descoperă frumuseţea raiului, şi
anume iubirea jertfelnică, împărtăşită de chiar una dintre elevele sale,
premianta clasei, Maria Răzeşu, care ajunge, în numele dragostei pen
tru poeziile eminesciene – îi restituie volumul împrumutat – şi pen
tru bărbatul pe care îl iubeşte, spălătoreasă la „Zarianka1” şi deţinută
– primeşte numărul B2033 – mai întâi la „Zarianka6”, iar mai apoi la
închisoareamaternitate „Şirokaia Poleana”. Această iubire, care
devine dătătoare de viaţă prin naşterea fiului lor, îi transfigurează şi
îi ajută să înţeleagă că adevăratul sens al existenţei lor este apropierea
de Dumnezeu. El le decelează şi îi învaţă să iubească cu acea dragoste
de care vorbeşte atât de frumos Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi
către Corinteni: 

1. În opinia noastră, epicentrul acestui roman îl constituie capitolul intitulat sugestiv „Ţigările
lui Dumnezeu”, care ne demonstrează că atributele divine morale – dreptatea, mila, sfinţenia,
bunătatea, iubirea – pot fi impropiate de om prin îndumnezeire.
2. Pavel Florenski, preot ortodox rus, filosof, matematician şi om de ştiinţă.
3. Osip Mandelştam, poet şi eseist evreu rus.
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Dragostea (s. n.) îndelung rabdă; dragostea (s. n.) este binevoitoare,
dragostea (s. n.) nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea (s. n.)
nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le
suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea (s. n.)
nu cade niciodată. […]. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi
dragostea (s. n.). Iar mai mare dintre acestea este dragostea (s. n.). (1 Cor. 13,
47; 13)

Trăirea acestei iubiri o determină pe Maria săşi exprime credinţa
– „Cred (s. n.) în tine ca în Dumnezeu, Mihai Ulmu!” (Ibidem: 132) – şi,
totodată, o ajută să conştientizeze că cele două cuvinte, „Te iubesc”,
o  înalţă spiritual „[…] la fel ca pe Iisus Hristos” (Ibidem: 192).

Lipsa libertăţii nu le îngrădeşte în niciun fel iubirea – „[…] de Iubire
(s. n. ) are parte doar cel care dăruieşte Iubire (s. n.). […] prin dragoste
(s. n.) omul cunoaşte nemurirea. […]. Iubirea (s. n.) nu poate fi decât
afirmare” (Ibidem: 31 pass.) –, ci o face să fie mult mai puternică, mai
răbdătoare şi mai încrezătoare, fapt ce îi motivează să evadeze. În cele
şapte zile de libertate, Mihai şi Maria, pe deo parte, recompun imag
inea cuplului primordial, care recreează lumea şi, pe de altă parte, dau
o nouă semnificaţie vieţii, uninduse pe vecie în faţa lui Dumnezeu
prin punerea pe degete a două verighete împletite simbolic din fire
de iarbă. 

Realizând că „[…] nu există pe lume lucru mai scump, mai sfânt şi
mai fără de preţ ca libertatea (s. n.)” (Ibidem: 106), Mihai şi Maria
reuşesc în cea dea doua încercare de recăpătare a independenţei ca
fiul lor, Mircea, să se nască liber:

Mihai mai mult prinse din zbor un corp lunecos, un ghemuleţ viu,
şin clipa în carel simţi în palme, un curent ciudat îl furnică din
creştet şi până în călcâie. Era un sentiment ciudat de bucurie, de frică,
de mândrie, de durere, de însufleţire, de deznădejde şi de fericire
amestecate laolaltă.

Reteză ombilicul cu dinţii, […] făcu câţiva paşi cu pruncul în braţe
către suviţele cascadei care cădeau de sus, parcă din cer şil scufundă,
ca pentru botez, în şuvoiul rece şi limpede ca lacrima, aşa cum mai
aflase că fac oamenii unor popoare din Siberia, ca săşi călească pen
tru o viaţă nounăscuţii. Apoi îi ridică trupuşorul curat cu ambele lui
mâini sus deasupra capului şi strigă nereţinut, cu o bucurie
descătuşată, către toate cele patru zări:

– Liber (s. n.) ! Liber (s. n.)! Teai născut liber (s. n.)! […]
– E copilul nostru, Maria. E pruncul meu şi al tău. El sa născut liber (s.
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n.). E om liber (s. n.), născut dintro mamă liberă (s. n.) şi un tată liber (s. n.)
(Ibidem: 211).

Prinşi şi readuşi în captivitate, lui Mihai i se prelungeşte termenul
de pedeapsă la 240 de ani, 8 luni, 3 săptămâni, 2 zile, 8 ore şi 30 de
minute, iar Maria primeşte 10 ani pentru complicitate la evadarea unui
deţinut.

Îmbolnăvirea lui Mircea de tifos reprezintă o altă încercare, care le
deconcertează iubirea. Străduinţa Mariei de aşi scăpa fiul de boala
febrilă molipsitoare cu preţul propriei vieţi reprezintă jertfa supremă
a unei mame pentru copilul ei. Pierderea femeii iubite – Maria moare
împuşcată de un gardian – îl determină pe Mihai săşi dorească
moartea – cele şapte zile de agonie între viaţă şi moarte corespund, pe
deo parte, celor şapte zile dătătoare de viaţă, petrecute alături de
Maria în taiga şi, pe de altă parte, celei dea şaptea zi când îşi regăseşte
copilul –, însă conştientizarea existenţei lui Mircea şi sfatul dat de
mareşalul Sibov îi (re)dau puterea de a trăi: „ – Toată viaţa, Ulmule,
este un război. Cui nui pasă de asta sau nu cunoaşte acest lucru, acela
e strivit. De cei învinşi nu ie milă nimănui, nici chiar lor înşişi. Frun
tea sus! Şi – pieptul înainte! Învaţă dracului să trăieşti! Că nai în
cotro!” (Ibidem: 249).

În urma morţii dictatorului Stalin, Mihai este eliberat din Gulagul
siberian şi se duce la orfelinatul de la Nadrecinoe, unde îşi recapătă
fiul. Finalul simetric al romanului înfăţişează revenirea lui Mihai
alături de Mircea în liceul din comuna Poiana şi reîntâlnirea cu foştii
elevi, deveniţi acum oameni maturi, care îşi aşteaptă cuminţi profe
sorul în bănci pentru ai asculta la tema pentru acasă pe care au avut
o de făcut în urmă cu 13 ani. În urma verificării răspunsurilor, inclusiv
al celui dat de Mircea în locul mamei sale – „[…] dragostea,
frumuseţea, bunătatea, sacrificiul în adevăratele lor dimensiuni, din
toate acestea alcătuinduse măreţia şi fascinaţia fiinţării omeneşti”
(Ibidem: 353) – autorul conchide că lucrul cel mai important este ca

[…] oamenii să rămână oameni în orice împrejurări, cu respectul pentru
propria persoană, cu stima pentru semeni şi pentru ca lumea pe care lea
hărăzito să fie a lor, ei având misiunea so facă, din locul în care lea lăsat
o Dânsul, mai bună şi desăvârşită, în numele minunii numite viaţă, pentru
ca ea să dăinuie, pentru ca ea să biruie, pentru ca ea să nu dispară în vecii ve
cilor, precum în cer aşa şi pe pământ (Ibidem: 355356).
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Tema pentru acasă este romanul îndumnezeirii, care ne ajută să
înţelegem, că nimeni nu se poate compara cu Dumnezeu (vezi sim
bolistica numelui „Mihai”4 ), deoarece El este Dumnezeul întregii lumi,
al păcii (vezi simbolistica numelui „Mircea”5) şi, în special, al iubirii
(vezi simbolistica numelui „Maria”6) însoţite de credinţă şi jertfă.

În încheiere, ne întrebăm şi noi odată cu autorul Temei pentru
acasă dacă „…A fi om în viaţă e o artă sau un destin?!”. Îndrăznim să
răspundem că a fi OM înseamnă (re)stabilirea legăturii cu Cel Care
acum 2000 de ani Şia îndeplinit misiunea de Dumnezeu şi Om cu
multă, multă Artă, ducând la desăvârşire cu nesfârşită dragoste –
„Dragostea (s. n.) aduce de multe ori după ea suferinţă nemăsurată,
aşa precum şi suferinţa poate aduce, adeseori, după ea iubire (s. n.)
nemăsurată” (Ibidem: 168) – planul Celui Care La trimis în lume,
asumânduşil până la moartea pe Cruce. Tu, cititorule drag, ce
răspuns ai dat? ▲

Prof. dr. ANCUŢA GURBANDINU

4. Valabil la adresa: http://www.behindthename.com/name/michael (consultat la 12.07.2014).
5. Valabil la adresa: http://www.behindthename.com/name/mircea (consultat la 12.07.2014).
6. Valabil la adresa: http://www.behindthename.com/name/mary (consultat la 12.07.2014).
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INVITAŢIE LA NOI PROVOCĂRI

COSTA ROŞU
CĂLĂTORII DIN 

AMINTIRI Vol. II 
(reportaje)

Prefaţă : Vasa Barbu
Coperta şi identitatea vizuală:

Marius Roşu                
Editura Libertatea 2014, 296 p.  

ISBN: 9788670012790 

După trei ani de la publicarea volumului de reportaje
Călătorii din amintiri (la Editura „Libertatea” din Panciova,
2011), neobositul călător în timp şi spaţiu, gazetarul şi scrii

torul Costa Roşu continuă cu aceeaşi abilitate şi cutezanţă să ne apro
pie în scrierile sale locuri, spaţii, oameni şi evenimente din trecut sau
din lumea noastră de azi, mai îndepărtată sau mai apropiată de me
diul nostru.

Şi în acest – cel deal doilea volum – al Călătoriilor din amintiri, au
torul reportajelor inspirate ne prilejuieşte o reîntâlnire aşteptată cu
stilul său specific de exprimare – literar şi publicistic, caracterizat
printro mare aglomerare de amănunte şi explicaţii din cele mai di
verse, care vin să ne facă martori oculari la călătoriile sale şi
participanţi activi la starea sa de spirit şi la impresiile sale stârnite de
contactul cu locurile şi frumuseţile vizitate.

În prezentul volum al călătoriilor sale din amintiri, autorul ne face
părtaşi la trăirile sale la primul contact nemijlocit cu podurile din zo
nele de lângă noi sau mai îndepărtate, drept metaforă a apropierii în
timp şi între spaţii şi ca punţi de legătură între oameni şi timpuri,
între istorie şi momentul actual. De asemenea suntem martori ai
drumeţiilor sale pe malurile Dunării şi pe la mănăstirile dea lungul ei,
dar şi pe cunoscuta insulă Ada Kaleh, acum intrată în legendă şi
dispărută în apele Dunării, dar cunoscută încă din vremurile de
odinioară, după care urmează descrierea Drobetei, prima cetate
romană din Dacia, itinerarul prin Banatul Montan, Ţara Almăjului şi
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„Valea Miracolelor” cu mori care macină timpul îndărăt, apoi popasul
în Ţara Gugulanilor şi pe Muntele Mic şi la vestigiile cetăţilor medie
vale de acolo. 

Un alt compartiment al cărţii ne face să călătorim, în compania
scrierilor lui Costa Roşu, de la Bucureşti la Dunăre, aşa că avem posi
bilitatea de a cunoaşte mai bine valorile tuturor timpurilor din capi
tala României – Ateneul Român şi Palatul Parlamentului, apoi ne
încântă descrierea Jiului lui Constantin Brâncuşi, a Vestului Olteniei,
a Băilor Herculane, a Mănăstirii Strehaia, a Mănăstirii „Sfânta Ana”
din Orşova.

Urmează întâlnirile emoţionante  cu meleagurile Transilvaniei –
Sibiul şi nestematele sale culturale şi istorice, apoi cu Ţara Bârsei şi
trecutul ei, cu curiozităţile oferite de oraşul Braşov, cu Castelul Bran,
cea mai dragă reşedinţă a Reginei Maria, cu oraşul Alba Iulia, leagăn
al istoriei şi civilizaţiei româneşti, cu Munţii Orăştiei şi Cetatea Devei,
cu oraşul Aiud şi amprentele sale istorice, cu oraşul Cluj şi urmele în
timp lăsate de academicianul Emil Petrovici, originar din Torac, cu
Cetatea Roşia Montană, Panteonul istoriei neamului românesc...,
drumeţiile lui Costa Roşu continuând pe Valea Prahovei ºi la Sinaia,
perla Carpaţilor.

Tot atât de inspirat ne tentează şi ţ inutul Kvarnerului cu legen
tele, misterele şi insulele sale din Marea Adriatică, apoi popasurile pe
urmele vlahilor (morlacilor) de altădată de pe Muntele Velebit, vizi
tele la perlele turistice Rovinj şi Opatija; la fel şi reportajele care ne
oferă date despre urmele valahilor de insulele Krk şi Rab.

Călătoriile lui Costa Roşu nu se opresc numai la ţinuturile apro
piate de noi, ci îşi urmează drumul spre nordul Italiei şi Alp ii francezi,
meleaguri abundând în istorie, urme ale civilizaţiei şi peisaje mirifice,
cum ar fi zonele Padovei, Veronei, Bresciei, oraşele Milano şi Torino,
Valea Aosta, apoi spre staţiunile alpine Chamonix, Annecy, Aixles
Bains, spre  Chambéry şi Grenoble, leagăne istorice ale artei franceze
şi spre oraşul Lyon.

Dacă rezumăm toate descrierile meleagurilor parcurse în volumul
de faţă de autorul reportajelor foarte inspirate şi ilustrate cu fotogra
fii la faţa locului şi fotografiidocument, ne dăm seama că scriitorul
Costa Roşu ne adresează veşnica invitaţie de a călători cât mai mult
şi de a cunoaşte noi şi noi lucruri şi fapte ce ţin de trecut şi prezent,
iar itinerarul expus între cele două coperte ale noilor sale Călătorii din
amintiri este, întradevăr, o nouă provocare pentru fiecare cititor şi
potenţial călător în timp şi spaţiu. ▲

VASA BARBU   
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I.D. SÎRBU, ÎNTRE SCRIITORI 
ROMÂNI CLASICI 

La Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, aflată sub egida
Academiei Române, acad. Eugen Simion a lansat un proiect
ambiţios de editare, după modelul colecţiei franceze

„Pleiade”, a Operelor fundamentale ale literaturii române şi univer
sale. Prima lucrare editată sub acest generic a fost, fireşte, M. Emi
nescu, la 15 ianuarie 2000 apărând primele trei volume, cuprinzând
poezia, proza şi, parţial, publicistica sa. Tirajul: 5000 de exemplare.
În cei 14 ani de la debut, colecţia „Operelor fundamentale” a editat, în
condiţii critice, ştiinţice şi grafice de excepţie, 150 de titluri. Între
aceştia, figurează şi I.D. Sîrbu, scriitorul şi filosoful petrilean, cu stu
dii la Cluj, asistentul lui Liviu Rusu şi prietenul de idei al lui Lucian
Blaga. Scriitorul I. D. Sîrbu a făcut puşcărie pentru „omisiune de
denunţ” (nu la denunţat pe provocatorul Ştefan Augustin Doinaş,
care a spus bancuri politice în redacţia revistei „Teatru”. I.D. Sîrbu a
făcut şapte ani de puşcărie, în timp ce Doinaş doar anchetat şi ares
tat câteva luni; acelaşi Doinaş, împreună cu Ana Blandiana şi Mircea
Dinescu la contestat pe autorul Liliecilor când acesta a fost propus
pentru Premiul Nobel).
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Ediţia de Opere cuprinde volumul I Jurnalul unui jurnalist fără jur
nal (ediţia necenzurată) şi vol. II Corespondenţa cu mari personalităţi
(Sergiu AlGeorge, Dorli Blaga, Eta Boeriu, I. Brad, N. Carandino,
Amza Pelea, Doinaş, I. Negoiţescu, Tudor Nedelcea, Virgil Nemoianu,
Al. Paleologu, Antonie Plămădeală, David Prodan, Liviu Rusu, Horia
Stanca, Mariana Şora, Eugen Todoran, I. Vartic, D. Vatamaniuc, D.
Velea etc).

Este o ediţie îngrijită, cronologie şi note de Toma Velici, în cola
borare cu Tudor Nedelcea, şi beneficiază de două introduceri ale lui
Eugen Simion, primul critic literar din România care ia intuit şi apre
ciat genialitatea lui Gary Sîrbu, dovadă consacrarea în totalitate a nr.
1012/1995 din Caiete critice (244p.)

Iată cum îl defineşte Eugen Simion: „Ce personaj sau ce narator ex
traordinar există în aceste confesiuni vehemente: sergentul TR Ion D.
Sîrbu care face razboiul de la un capat la altul, asistentul universitar
cu convingeri de stânga dat mereu afara, închis de doua ori, redevenit
miner (vagonetar), apoi redactor la o publicatie pedagogica, în fine, se
cretar literar si pensionar sarac în târgul numit de el Isarlîk (Craiova).
Portretul lui, sumar, ar fi urmatorul: spirit acut pâna la vehementa, cu
nuante mesianice, moralist de clasa, pus mereu pe harta, sarcastic pâna
la cruzime, totuşi nu întratât încât sa suprime în el umorul. Pentru o
vorbă de spirit este în stare sa sacrifice discursul tragic. Era destinat să
devină tribun; un tribun dedulcit însă la filosofie şi acaparat, în cele din
urmă, de literatură; în tot ceea ce scrie se simte rădăcina lui
proletariană; de aici caracterul revendicativ şi uşor intolerant, mani
heistic al discursului confesiv. Un spirit proletarian, trebuie adăugat
numaidecât, care trece prin Hegel şi ajunge la arhetipurile lui C.G. Jung.
Spirit vital, înainte de orice, viaţa lui intimă pare, cât timp se bucură de
libertate şi sănătate, un lung şir de chefuri şi de aventuri cu doamne
mai mult sau mai puţin culturale. Este mereu, politic vorbind, în contra
timp cu istoria. Nu ratează nici un eveniment tragic (de la război la în
chisorile comuniste) şi pare logodit veşnic cu eşecul. Nu iese, cu toate
acestea, înfrânt din asemenea experienţe, spiritul lui este tare şi sufle
tul se lasăă adesea cuprins de duioşie şi lirism”. ▲

TUDOR NEDELCEA
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ADAM MEZIN  60
– Notă lexicografică   

Pictor naiv, de meserie lăcătuş, n. la 15 iunie 1954 la Uzdin. A
fost angajat la Căminul cultural ,,Doina” din Uzdin. Între anii
19671972 şia petrecut o parte din adolescenţă cu părinţii la

Chicago în S.U.A. După revenirea în Iugoslavia, îşi descoperă talentul
nativ şi începe să picteze. Din anul 1973, aproape doi ani de zile a frec
ventat şcoala renumitului pictor naiv Josip Generalić de la Hlebinje
(Croaţia), fapt care a influenţat puternic întreaga lui creaţie artistică
în care ne înfăţişează cele patru anotimpuri. Vasile Barbu observă că
Adam Mezin ,,îmbrăţişând cu delicateţe apa şi soarele pe care le ţine
în mână,  fericit devenea încrezător nopţii şi cu vorbele fantasmelor
sale pornea în lumea... frumosului”.   

Lucrează cu ulei pe pânză, scândură şi sticlă, executând şi pictură
de interior. 

Expoziţii colective: în S.U.A., Austria, Suedia, Germania, Japonia,
Ucraina, Franţa şi în mai multe  centre culturale din Serbia şi Româ
nia. În cadrul prezentărilor colective a expus de mai multe ori la Uzdin
mai ales în cadrul expoziţiilor jubiliare. Este prezent în Galeria Cămi
nului cultural ,,Doina” din Uzdin. În centrul comunal şi al artei naive
a slovacilor la Covăciţa expune cu regularitate, ani în şir cu Galeria

Galeria ”Lumina”
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,,Babka”, apoi la Belgrad, Svetozarevo, Novi Sad, Ohrid, Sarajevo, Her
ceg Novi, Celje, Brezovica,  Kopaonik, Guča, Zlatibor, Panciova.   

În străinătate a fost invitat să expună în Suedia, Italia, Austria, Ger
mania, Izrael, S.U.A, China şi România (Băile Herculane, Făget, Bu
cureşti (1997, 98, 99), apoi la Bacău (2001), Drobeta Turnu Severin
(2007), la Expoziţia Naţională Saloanele Moldovei, Iaşi (2007).  

Participant la mai multe tabere artistice cu Asociaţia iugoslavă pen
tru cultivarea artei naive şi a artelor tradiţionale, ,,Naiva 3” (Zlatibor
2000) sau la Tabăra artistică ”Vlasinsko jezero”, Galeria ”Pesak” Pan
ciova, la multe şi în străinătate.    

Personal a expus în mai multe rânduri la Uzdin, precum la Galeria
,,Torna, torna frate” de la Casa Românească, apoi la Novi Sad, Sombor,
Subotica, Mol, Crepaja, Panciova, Vârşeţ, dar şi la Stockholm şi Boros
(Suedia), Frankfurt (Germania), la Chicago, Detroit şi New York
(S.U.A.), Ontario (Canada), în Elveţia. 

A expus în cadrul a peste 80 de expoziţii, numărul expunerilor fiind
în creştere pe zi ce trece, mai ales în străinătate. Multe din tablourile
pictorului se găsesc în posesia anumitor iubitori de artă naivă şi la di
verse instituţii din Serbia şi străinătate. 

Este prezentat în monografia ,,Naiva u Srbiji” (,,Arta naivă în Ser
bia”) de Slavomir Vojnović, Editura ,,MICOM”, Belgrad 1991, Catalo
gul jubiliar – 35 de ani de pictură naivă la Uzdin 19611996, Căminul
cultural ,,Doina” Uzdin şi ulterior în toate publicaţiile jubiliare ale
acestei instituţii şi ale ,,Galeriei de artă naivă”  din Uzdin, în ,,Lexico
nul Artiştilor Plastici Români Contemorani din Iugoslavia” de Ioan
Baba, ,,Colecţia Lumina” 1999, Pictura naivă din Uzdin ,,Prin veacuri”
(contribuţii la monografie), Editura ,,Tibiscus” 2002, ,,Cartea de aur a
picturii naive din Uzdin” (contribuţii la monografie) ediţie îngrijită
de Elena Maria Barbu şi Vasile Barbu, Uzdin 2012.  

Adam Mezin este de la început obsedat de peisajul idilic de iarnă.
În comparaţie cu ceelalţi pictori şi pictoriţe uzdinene este mai deose
bit, profilânduse altfel şi sub influenţa creaţiilor artiştilor naivi de la
Hlebinje. Culoarea lui dominantă, verdele cinabru, însoţită de un con
trast de culori plăcute, provoacă o contemplare de rezonanţă, precum
în lucrările ,,Ciobanul”, ,,Noaptea – la pescuit” sau ,,Peisaj de iarnă” şi
multe alte tablouri. 

Criticii lau definit ca autor al scenelor fabuloase unice. În tablou
rile lui Mezin coroana şi ramurile copacilor primesc forme neobiş
nuite, suprareale, precum întro poveste mitică şi întreaga natură este
altfel transpusă în tablouri fiindcă autorul o visează în fomra iminentă
lui. Pe lângă această înclinaţie spre o altă individualitate, lucrările lui
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mai poartă contcomitent amprenta existenţialului dar şi a fantasticu
lui contemplativ. 

Pe lângă multe diplome de participare la diverse expoziţii, mani
festări şi simpozioane internaţionale a obţinut Premiul III la Salonul
Internaţional de Artă Naivă, Bucureşti (1997), Grand prixul european,
Bucureşti (2001) în concurenţă cu 876 de lucrări ale participanţilor,
Premiul I la o tabără artistică internaţională în Slovacia  (2004). 

Trăieşte şi lucrează  la Uzdin în casa familială din strada JNA 164
unde în anul 2008 pe lângă atelier şia inaugurat şi “Galeria Mezin
Adam”.  

Despre Adam Mezin au scris Slavomir Vojnović, Ioan Baba, Jasna
Jovanov, Vasile Barbu şi alţii. ▲

IOAN BABA

_______________________ 

Autorul publică în acest număr al revistei ,,Lumina”, nota lexigo
grafică din ,,Lexiconul Artiştilor Plastici Români din Iugoslavia” Co
lecţia Lumina, 1999 p. 7577, revăzută şi completată despre pictorul
nostru naiv Adam Mezin, care pe zi ce trece este tot mai preferat iu
bitorilor de artă din întreaga lume. La împlinirea frumoasei vârste de
60 de ani de viaţă îi dorim încă multe, multe tablouri, noi succese şi
La mulți ani! (I.B.) 
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Însuşirea de nume / „semnificanţi“ în direct
proporţionalitate cu capacitatea de a suporta

durerea din „semnificaţi“

Din interferenţa a două strălucite culturi ale Ortodoxismului
răsare soarele de vară al fiecărui verb din cerulpapirus al
poemelor care alcătuiesc „materia“ a două volume: Cotidi

ana poetică, vol. I (Dacia / RâmnicuVâlcea, Ed. Adrianso, 2008;
pagini A5: 64; infra, sub sigla: CP1) şi volumul al IIlea (Serbia /
Požarevac, Kompromis Dizajn [ISBN 9788691271138], 2013; pagini
A5: 64; infra, sub sigla: CP2), de Ratcu Golesîn (pseudonimul lui
Ratomir Marković / Радомир Марковић , născut în Iugoslavia
Lucavăţ, la 11 august 1946, licenţiat al Facultăţii de Filosofie de la Uni
versitatea din Bucureşti / Belgrad, în prezent dând ocol Soarelui în
„arcai“ din Serbia Răsăriteană, de la Racova Bara / TuriaKučeva).
Ambele volume rafinează / sublimează faptul cotidian, ori făptuirea
din cosmosul nostru cel de toate zilele, până la surprinzătoare altitu
dini de catharsis. 

Este aici (în binomvolume) lucrarea măreaţă (ca să nu spunem
„genială“) de „poemcincinal“ de sub „constantaGolesânMarcovici“
– în acest „sens metaforicgiratoriu“ spicuim, pentru Distinsul Re

Belgrad, 1967: poetul
Ratcu Golesîn şi soţia

sa, Daniţa.
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ceptor, doar din primpoemul „deschiderii“ celui deal doilea volum,
Nichita Stănescu la coadă: Poet, autorul OmuluiFantă (cel ce prin
NeCuvinte comunică, „se comunică“), „spre a deveni“ erou de poem
golesânian, „iese întro dimineaţă din blocul său situat în Piaţa Amzei
Bucureşti, cumpără nişte reviste literare şi, apoi, se aşază la o coadă
respectabilă din faţa magazinului alimentar, o coadă a României So
cialiste, spre a cumpăra nişte carne bună; recunoscut imediat de
un cetăţean din rând, ce la îndemnat „să treacă în faţă, ca orice mare
personalitate a regimului ceauşist“ («dar de ce nu intraţi imediat – /
oare dumneavoastră, poet naţional, / să staţi la coadă cu noi, muritorii
de rând?»), Nichita Stănescu ia refuzat îndemnul, a respectat ordinea
sosirii «şi a rămas la coadă / răsfoind şi citind revistele», până a ajuns
în faţa măcelarului şi a cumpărat un kilogramdouă de cotlet, „ca să
i facă o bucurie soţiei sale“; din banalitatea acestui fapt de cotidiană
poetică ţâşneşte – în partea a doua a textului poematicgolesânian –
ciocârlia lirismului astfel: 

După un timp scurt sa format
încă o coadă – lângă prima –,
o coloană în mişcare –
am ştiut eu imediat că nu piere România
dacă românii stau la coadă
săşi vadă şi poetul naţional. (CP2, p. 3). 

Originala artă poetică golesîniană întâmpină receptorul cu căldură,
cu sinceritate, chiar din poemul „deschiderii“ (primului volum),
Nume (CP1), unde valorifică spiritul paradoxismului din direcţia
Vasile / Vasko Popa – Nichita Stănescu – Marin Sorescu, dinspre
mitemele unei  postFaceri / postGeneze a „dării Numelui“ spre a
expune şi instaura un nou regim liric, rezidând întro esteică a
însuşirii de nume / „semnificanţi“ („cuvinte“) în directpropor 
ţionalitate cu capacitatea de a suporta durerea din „semnificaţi“: 

La început au fost numai lucruri, 
iar după aceea şi cuvinte, adică nume – 
fiecare lucru are cel puţin un nume. 

Un lucru nou trebuie botezat – 
noi batem în el un cui 
şi de acesta atârnăm o fişă 
cu numele lucrului înscris pe ea: 
vai de lucrurile cu sinonime! 
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Ca să ne însuşim numele unui lucru, 
noi batem în noi un cui 
şi atârnăm de el fişa 
din cuiul lucrului respectiv. 

Durerea pe care o simţim 
este şi de la cuiele acelea, 
şi de la greutatea numelor. 
Ne însuşim atâtea nume 
câtă durere putem suporta. («Nume» – CP1).

În text, metonimia cuiului angajează şi sacra simbolică a
Răstignirii lui Iisus Hristos ca „absolut“ al suportabilităţii durerilor
Lumii. „Chipurile Durerii“ de tip martiricindividual / colectiv ce se
nimbează în poemele lui Ratcu Golesîn sunt desemnate prin ono
mastice de geniu orfeic, de geniu din orizontul ştiinţific, de geniu din
orizontul cunoaşterii metaforicmoderne, de geniu napoleonic /
războinic, de geniu etnogenezic etc.: Ludwig van Beethoven / Wolf
gang Amadeus Mozart («îngerul muzicii clasice» – CP1, p. 17 / CP2,
p. 28: «Zicea compozitorul Iozef Haidn / că există cineva care scrie
muzică / mai bine decât dânsul – / era Volfgang Amadeus Moţart. //
Cu o sută de ani mai târziu / zicea poetul Vasile Alecsandri / că există
cineva care scrie poezie / mai bine decât dânsul – / Mihai Eminescu
era acesta. // Moşart a fost omorât pentru că pleda / pentru căderea
sistemului feudal în Europa / [...] // Cu o sută de ani mai târziu / Em
inescu a fost omorât pentru că pleda / pentru Unirea Ardealului cu
România – / unire care a şi avut loc / [la] trei decenii după moartea sa.
// Nu se ştie cine ia omorât» – Moţart şi Eminescu; aici, nu putem
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trece cu vederea nici subtilitatea semantică obţinută prin transcriere
foneticsârbească / valahă, din germană, a onomasticului genialului
muzician: Moţart, cu inducţie în spaţiul valahofon: „moţ / vârf
Art[ei]“), etnologul / antropologul Paul Sedci Dallier (CP1, pp. 29 – 37;
lui Sedric / Dallier îi este dedicată o duzină de poeme: «Avionul Con
cord a avut primul zbor comercial / în anul o mie nouă sute şaptezeci
şi şase – / Sedric şi Concord erau deo vârstă / şiau avut acelaşi des
tin tragic» – CP1, p. 31), Mihai Eminescu (simbol al „durerii“ Geniu
lui hyperionic, 1877 – 1879: casa de la «Timpul» – CP1, p. 5 sq.;
«Mergeam pe traseul ultimului drum / al lui Eminescu spre Cimitirul
Belu – / eram în cortegiul lui funerar – / dar cu o sută de ani mai
târziu» – CP1, p. 6), Alexandar Karageorgevici («Tatăl meu Tinu a
făcut armata / în anul o mie nouă sute treizeci şi patru – / atunci a fost
ucis / regele iugoslav Alecsandar Karageorgevici» – CP1, p. 42), Wolf
gang Amadeus Mozart («şi iar au aplaudat – / şi aşa încă de treipatru
ori… / Atunci a ieşit şi maestrul Moţart din sală» – CP1, p. 15), Vasile
/ Vasko Popa («Eu îl cunoşteam pe românul Vasile / Vasko Popa / –
cu el vorbeam numai româneşte – / care era cel mai mare poet sârb,
/ care era cel mai mare poet din lume. / […] // După ce a decedat, /
voiam săi dedic o poezie / în semn de stimă şi respect. // La un mo
ment dat miam amintit / că el dedicase fiecare volum al său de
poezie, / adică întreaga sa operă poetică, / soţiei sale Haşa. // Aşadar,
am dedicat şi eu poezia mea / soţiei sale Haşa – / pe care, de fapt, nici
nu am cunoscuto.» – CP1, p. 11), Poporul Sârb («În Lupta de la
Câmpia Mierlei / fiecare turc a ucis un sârb, / fiecare sârb a ucis un
turc. // Turcii au fost mai mulţi / şi nu a rămas viu nici un sârb – / cei
morţi nu puteau să spună nimic / despre această luptă. // Nici turcii
care nu au luat parte / nu puteau să spună nimic / despre această
luptă. // De unde ştim noi acum dacă a şi avut loc / Lupta de la
Câmpia Mierlei? // Ştim pentru că asta a spus turcul / care la ucis
pe ultimul sârb.» – Lupta de la Câmpia Mierlei – CP1, p. 40), Poporul
Valah («Poporul Român este un copac / cu adânci rădăcini în pământ
– / până în lumea lui Orfeu, / mare erou al mitului antic tracic. //
Poporul Sârb un copac este / cu adânci rădăcini în ceruri, / până în
lumea lui Lazăr şi Miloş, / mari eroi ai Luptei de la Câmpia Mierlei, /
ai mitului medieval sârbesc. // Ramurile celor două popoare cresc /
împletite întro veşnică prietenie.» – CP1, p. 39), Marin Sorescu («Îi
cunoşteam pe marii poeţi / Marin Sorescu şi Nichita Stănescu, / pe
care îi respectam, îi admiram – / care acum nu mai trăiesc. // Eu am
citit / toate volumele lor de poezii – / aşa sa întâmplat, nu inten ţio 
nat. / Va să zică dânşii, amândoi, / în ceea ce mă priveşte, / încă scriu
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poezii – / ei mai trăiesc.» – CP1, p. 7), Nichita Stănescu («La mor
mân tul lui Nichita Stănescu, / poetul Adam Pâslă a exclamat: / – Ni 
chita, iartăne că noi mai trăim !»; Adam Pâslă = Adam Puslojić – CP1,
p. 7), Sava Şumanovici («Sava Şumanovici a fost ucis / de două ori: /
o dată ca pictor / şi o dată ca sârb din Srem.» – CP1, p. 21), Iosip Broz
Tito («Eu nu am făcut armata / în anul o mie nouă sute şaizeci şi cinci
– / atunci nu a fost ucis / regele iugoslav Iosip Broz Tito.» – CP1, p.
42), Ivan Pavlov («Va să zică, savantul rus Pavlov – / de trecuse mai
înainte pe la stâna / lui Trifu lui Iova Bracii din Rîcobara – /, în faimo
sul său experiment cu câinele, / putea să folosească o lopată, / şi nu
un clopoţel.» – Experimentul lui Pavlov – CP2, p. 34 / 64) ş. a. 

Ars poetica lui Ratcu Golesîn din „deschidere“ – poemul Nume –
se susţine, în „închiderea“ volumului, printrun interesant interviu
„postfaţator“, acordat de autor lui Sima Petrovici (CP1, pp. 55 – 60),
axat pe spinoase probleme legate de „deontologia“ din perimetrul crit
icii literare, de întâmpinarea Poeziei de către criticul corupt, de „se
cretele atelierului scriitoricesc“, de „facerea Poemului“, de «raportul
dintre metaforă şi faptele poetice» (CP1, p. 58). 

Nu încheiem prezenta cronică fără a aminti şi „shintoista“ /
„adamicsacra“ apropiere a poetului Ratcu Golesîn (Ratomir Marković
/ Радомир Марковић) de spiritul micropoemuluihaiku, poate, şi din
dorinţai de a realiza întru catharsis chiar „liricoterapie“ ca în partea
de sudvest a Edenului de Dacia (sau can vorba slăvitîntoarsă a Papei
Ioan Paul al IIlea, la vizitai din 7 – 9 florar 1999, în România):

Iar ai răcit – îţi spuneam eu ţie
că femeile tinere şi frumoase
te dezbracă [şi] cu privirea...! 

(«Haicu doctorului Mircu» – CP2, p. 23 / 64). ▲

(Prima versiune a cronicii – „privitoarea“ doar la primul volum al
„Poeticii...“ –, Însuşirea de nume / „semnificanţi“ în directpropor 
ţionalitate cu capacitatea de a suporta durerea din „semnificaţi“,
de I. P.T., a fost publicată în Anuarul de martie  – Timişoara, ISSN
18420974 / ISBN 9786068125039, redactorşef: Ion PachiaTato 
mirescu, IV, nr. 4 / primăvară 2009, pp. 165 – 167.)* 

*Capitol „gata de tipar“ din lucrarea semnată de prof. dr. Ion
PachiaTatomirescu (din Tibissiara > TimişoaraDacia), «Pagini
de istorie literară valahă de mâine» (Waldpress [ISBN 978– 606–
614–091–1], 2014). 
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O ÎNTÂMPLARE ABSOLUT... ADEVĂRATĂ!  

Aseară tocmai citeam pe reţeaua de socializare Facebook cum
separatiştii îşi fac de cap în estul Ucrainei, când, brusc şi stri
dent, a zbârnâit telefonul. Am tresărit. Lam  înşfăcat şi lam

deschis fără să mă uit la număr... 
 Ало, здравствуйте! ( Alo, bună ziua!)... era o voce de bărbat.
 Cine naiba îşi face de cap şi vorbeşte cu mine în limba rusă, în

România ? iam trântit –o, furioasă !
 Evtuşenco ...
 Îgî... era săi mai zic una: căi Evtişenco cum eu sunt Sophia

Loren. 
Crezui căi un individ care ma tot bombardat în ultima săptămână

cu buchete de flori virtuale şi cu vorbe mieroase. Mă sunase de câteva
ori, chiar voia sămi facă şi o vizită.  Ca majoritatea bărbaţilor din
lume, era singur, neînţeles, abandonat şi căuta un suflet bun de fe
meie, nu ca fosta lui... pentru a o „face fericită” (să se citească „săi
spele şosetele... şi săi facă de mâncare”). Îl strânsesem la perete cu
nişte întrebări directe, căci citisem câte ceva pe icicolo despre el, că
doar nu degeaba suntem în era internetului. Ştiam despre persoana lui
mai multe decât el însuşi, cred, plus intuiţia mea înăscută de câine
poliţienesc dresat şi de femeie care are o vârstă şi o experienţă... ma
ajutat mult. Aşa că lam pus la colţ, de şia înghiţit limba. De atunci
na mai sunat şi nici floricele „proaspete”, culese dimineaţa, pe rouă,
de pe net, şezând în fotoliu lângă ceşcuţa cu cafea... nu mia mai
trimis... Crezusem că e el, mai ales că locuieşte întruun oraş cu
lipoveni. Gândii, o fi învăţat şi el de la ei un cuvântdouă în rusă... să
mă impresioneze...                                       

Dar, vai, bine că mam oprit la timp, căci miam dat seama că la
celăllat capăt de fir era chiar Evghenii Evtuşenco în persoană, marele
poet rus ! Mam uitat şi la număr. Număr de America. În prezent el
locuieşte în Talsa, Oclahoma. Mam fâstâcit... am început să râd
singură ca proastan târg.

Cum am ajuns să mă sune Evtuşenco ? vă întrebaţi, poate. 
Povestea a început în primăvara acestui an. Preşedintele Acade

miei „Mihai Eminescu” din Craiova, Ion Deaconescu, poet, prozator,
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traducător şi profesor universitar, ma rugat săi traduc 10 poezii de
ale lui Evtuşenco, la alegerea mea. Pregătea o Antologie în limba
română a poeţilor lumii, în viaţă. 50 de poeţi din 50 de ţări. La ales pe
E.Evtuşenco să reprezinte Rusia. Printre cei 50 vor fi şi nume de
laureaţi ai Premiului Nobel: Soynka (Nigeria), Giunter Grass ( Ger
mania), Tranc Tromar (Suedia). Antologia va fi lansată în luna sep
tembrie în cadrul celui deal IIlea Festival Internaţional „Mihai
Eminescu”, la Craiova.

Mia dat şi un termen  7 zile. Mam isprăvit la timp, căci am ales
poezii de dragoste, cunoscute de mine, unele devenite cântece,
folosite în filme, să mi se dea mai uşor la tradus...

Dar, nu mam oprit aici. Am selectat 30 de poezii şi miam propus
să fac o carte bilingvă, rusoromână. Aşa că după ceam terminat de
tradus manuscrisul fiicei lui Stalin, „20 de scrisori către un prieten”, m
am „întors” la Evtuşenco. 

Iar după o perioadă, mă contactează domnul Ion Deaconescu. Toţi
poeţii selectaţi pentru Antologie îi trimiseseră câte o poezie scrisă de
mână, semnată, care trebuia să deschidă pagina fiecărui poet, dar
Evtuşenco, nu. Ma rugat săi scriu eu, în rusă, poate nu cunoaşte bine
franceza, limba în carei fusese trimis mesajulrugăminte. 

Iam scris. Nimic şi... iarăşi nimic. Am intrat pe internetul rusesc,
am citit multe noutăţi despre poet. Că a fost operat în august anul tre
cut, că i sa amputat  piciorul drept, mai jos de genunchi... Sa recu
perat, învaţă să meargă în proteză. Chiar a făcut un turneu în Rusia şi
a susţinut vestitele lui citiri în glas, în număr de 30, în faţa a nu
meroase audienţe...

Atunci de ce na răspuns? Poate nu şio fi deschis adresa de email....
Poate. 

În urmă cu câteva săptămâni, iam retrimis mesajul. Iam dat chiar
şi numărul meu de telefon... Şi iarăşi, nimic. Deja ne gândeam că
numai pagina lui Evtuşenco va rămâne   nedeschisă de „mâna” lui...

Şi acum, Evtuşenco... la telefon ! Ştiu că este el.
 Spuneţimi, vă rog, nu este prea târziu să trimit ce ma rugat pri

etenul meu Ion, nu sa dat încă lucrarea la editură ? (ca să nu vă
obosesc cu limba rusă, redau convorbirea în română)

 Nu, nu este, deşi.. deja sa trimis la editare, dar se opreşte,
aşteptăm... Numi vine să cred, sunteţi chiar dumneavoastră?

 Da, drăguţă, da ! ( şio imagina că sunt tânără... ) Am fost bol
nav, mam operat anul trecut, acum sunt mai bine, lucrez, chiar am
fost  în Rusia.

 Ştiu...
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 De unde ştiţi ?
 De pe internet, vă urmăresc. Ştiu că acum învăţaţi să mergeţi cu

proteza, că discursurile din luna trecută din Rusia leaţi ţinut ...în
cărucior.

 Da... sunt măgulit. Merg destul de bine în proteză, mam refăcut,
a fost greu. Iată numai, ghinion, exact de ziua mea, recent, miau sfre
delit, găurit un plămân, nu ştiu ceau mai văzut şi acolo, dar miau
spus că nui cancer... ( râde...)

 Atunci e bine, au luat analiză! Foarte bine. Înseamnă că sunteţi
sănătos.

 Până la sănătos mai este. Văd că le ştiţi pe toate, vă interesează
persoana mea. Este şi un club al „evtuşencilor” pe net...

 Ştiu, am citit...Puteţi să mă socotiţi şi pe mine, membră. Am citit
tot. Apropo, poeziile dumneavoastră pentru acea Antologie eu leam
tradus. Dăunăzi am găsit pe internet şi  poezia despre avionul de
pasageri doborât în Ucraina. Am fost atât de impresionată, că am
traduso pe loc şi pe asta... 

 Acolo este un  cuvând luat între ghilimele...
 Despre... „vrajbă”? Da, cred că lam folosit corect şi am redat

conţinutul foarte aproape de original. Acum fac o carte, o traducere,
am cules de pe net poezii despre dragoste şi femeie, deale
dumneavostră. Va fi o carte bilingvă...

 Da ?! Frumos ! Apropo, prima limbă în care am fost tradus a fost
limba română, iar prima ţară străină vizitată de mine care credeţi că
a fost ?

 România !
 Şi pe asta o ştiţi ! ...Vă trimit un text pregătit de un fan al meu,

membru al acelui club... puteţi săl folosiţi în carte, ca epilog sau
prefaţă...

 Vai, Doamne! Mulţumesc mult. Încă numi vine  a crede că
vorbesc cu Evtuşenco.

 Cu Evtuşenco, cu Evtuşenco. Sămi trimiteţi cartea, să mă uit
peste ea, să văd ce poezii aţi selectat, poate vă mai propun câteva, mai
noi...

 Vă voi fi recunoscătoare. Şi dumneavoastră... nu uitaţi de acea
poezie, scrisă de mână, semnată. Să neo trimiteţi. Aşteptăm. Să fiţi
sănătos. La revedere!

Încă mult timp, chiar şi acum când redau aici conversaţia noastră
de aseară, îmi sună  în urechi vocea poetului.  Are o voce tinerească,
deşi în această lună a înmplinit 82 de ani.

Ce credeţi? 
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Sa ţinut de cuvânt, dendată mia trimis acel text. Numaidecât îl
voi folosi în carte. Şi numaidecât îi voi trimite manuscrisul, să se uite
peste el (peste partea rusă, fireşte...)

... Mă aşezasem la calculator să citesc şi să aranjez textul primit de
la fanul poetului, dar... am scris asta. Să mă iertaţi. Nu mam putut
abţine să no fac.

Şi nu mă pot abţine să nu împart bucuria cu voi... ▲

30 iulie 2014 

NINA GONŢA
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Благодарность

Она сказала: «Он уже уснул!»,—
задернув полог над кроваткой сына,
и верхний свет неловко погасила,
и, съежившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили про любовь,
Она шептала чтото, чуть картавя,
звук «р», как виноградину, катая
за белою оградою зубов.

«А знаешь: я ведь плюнула давно
на жизнь свою... И вдруг так огорошить!
Мужчина в юбке. Ломовая лошадь.
И вдруг — я снова женщина... Смешно?»

Быть благодарным — это мой был долг.
Ища защиту в беззащитном теле,
зарылся я, зафлаженный, как волк,
в доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,
она в слезах мне щеки обшептала.
и то, что благодарна мне она,
меня стыдом студеным обжигало.
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Мне б окружить ее блокадой рифм,
теряться, то бледнея, то краснея,
но женщина! меня! благодарит!
за то, что я! мужчина! нежен с нею!

Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной.

Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чемто вроде баб,
а женщины — почти что мужиками.

О, господи, как сгиб ее плеча
мне вмялся в пальцы голодно и голо
и как глаза неведомого пола
преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.
Они мерцали тихими свечами...
Как мало надо женщине — мой Бог!—
чтобы ее за женщину считали.

Recunoştinţă

Trăgând perdeaua încet
pesteal copilului pătuţ, 
mia zis şoptit:”Eu cred ca adormit”.
Stinse şi becul cel de sus... 
Alunecând foşnit şi lin,
capotul ei pe scaun a căzut...

Noi despre dragoste 
nu am vorbit deloc,
am fost...cuminţi, 
ea îmi şoptea cevan ureche, gângav,
o literă de „r” pierzândo printre dinţi    
`n şiragul lung de albi mărgele...    
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„Dar ştii, eu am scuipat demult
pe viaţa mea, 
zău, mă uimeşti!  
Bărbat în fustă, cal de povaram fost.  
Şi uite, dintrodat`, să râzi – 
sunt iar... femeie!”

Săi fiu recunoscător  
a meaar fi datoria,  
cel ceapăraream căutat în corp...neapărat. 
În noianul de albituri 
ascunsăi faţa de ruşine eu,
un lup flâmând şi... rătăcit.

Dar ea, ca o vulpiţă strânsăn colţ.. 
întruna îmi vorbea, 
îmi mulţumea...   
în lacrimi calde toţi obrajii mia şoptit,    
mardea ca focul, 
de ruşine, măngheţa...

O, Doamne! 
Ar trebui cu rimă sonconjor,  
şi să mă pierd, încremenit,
în părul ei de catifea,   
dar nu, femeia! miemi mulţumeşte !
pentru că eu, bărbat ! 
sunt... cu ea !

Cum sa ajuns 
să se întâmple asta pe pământ? 
Pe semne viaţa şia pierdut
din sensul ei primar – 
al cui păcatul ? 
femeiaam confundato,  
am umilito... 
pân` la... egalitatea cu bărbatul.

Ce crude vremi a`noastre pregătite,
perfid, viclean, cred, 
de mai multe veacuri, 
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bărbaţii deveniţi  muieri, 
femeile – 
aproape ca bărbaţii...

O, Doamne,`n curbura umărului ei neted, 
senfipse degetele mele mari...
înfometat şi gol...
Iar ochii ei frumoşi şi umezi, 
plini… de plăcere,
priveau sclipind la mine,  
strigând şi mulţumindumi... 
în tăcere...

apoi penumbra ianghiţit încet... 
abia sentrezăreau în întuneric, 
ca nişte lumânări plăpânde în biserici...
Căt de puţin îi trebuie femeii, 
Doamne,  
so socotim... 
şi să se simtă–n veci 
Femeie !  

Бывало, спит у ног собака ...

Бывало, спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина из полумрака
глазами зыбкими глядит.

Потом под пихтою приляжет
на куртку рыжую мою
и мне,
задумчивая,
скажет:
"А нука, спой!.."
и я пою.

Лежит, отдавшаяся песням,
и подпевает про себя,
рукой с латышским светлым перстнем
цветок алтайский теребя.
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Мы были рядом в том походе.
Все говорили, что она
и рассудительная вроде,
а вот в мальчишку влюблена.

От шуток едких и топорных
я замыкался и молчал,
когда лысеющий топограф
меня лениво поучал:

"Таких встречаешь, брат, не часто.
В тайге все проще, чем в Москве.
Да ты не думай, что начальство!
Такая ж баба, как и все..."
А я был тихий и серьезный
и в ночи длинные свои
мечтал о пламенной и грозной,
о замечательной любви.

Но както вынес одеяло
и лег в саду,
а у плетня
она с подругою стояла
и говорила про меня.

К плетню растерянно приникший,
я услыхал в тени ветвей,
что с нецелованным парнишкой
занятно баловаться ей...

Побрел я берегом туманным,
побрел один в ночную тьму,
и все казалось мне обманным,
и я не верил ничему.

Ни песням девичьим в долине,
ни воркованию ручья...
Я лег ничком в густой полыни,
и горькогорько плакал я.

Но как мое,
мое владенье,
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в текучих отблесках огня
всходило смутное виденье
и наплывало на меня.

Я видел 
спит у ног собака,
костер занявшийся гудит,
и женщина
из полумрака
глазами зыбкими глядит.

Un câine la picioarele noastre...

A fost...
Un câine...
dormea la picioarele noastre.
Focul trosnind, vâjâia.
Din penumbră,
o femeie 
mă privea pânăn zori,
cu ochi ei tremurânzi...
zâmbitori. 

Apoi...
sub brazi, pe vesta mea roşcată,
ea se culca încet...
Şimi spunea, gânditoare:

”Te rog, hai, 
cântămi o cântare!”
Şi eu... 
îi cântam...

Stătea tolănită, 
în cântec adânc absorbită,
pealocuri... înghâna un cuplet, 
iar mâna cun inel de culoare deschisă, 
lituanian,
peo floare din Altai o plimba, 
o zmulgea... 

Eram alături în campania aceea.
Ne... vorbeau:
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pareo femeie raţională, 
dar iată, 
ce tandru...
lulea endrăgostită 
deun băieţandru...

De la aceste înţepătoare, 
din topor şi grosolane glume,
eu mănchideam în sine, 
tăceam...
chiar şi atunci când pleşuvul nostru topograf, 
a lene, 
mănvăţa:

”Frate, tu nu uita, 
aşa ceva se–ntâmplă rar... 
În taiga e mult mai simplu can Moscova. 
Nu te gândi mult, 
o fi ea şefă...
dar... 
tot muiere e !” 

Stăteam 
liniştit şi tăcut, 
pierdut.
Lungi nopţi visam la o dragoste aprinsă, 
minunată,
pe careo aşteptam,
înflăcărat,
demult. 

Odată noaptea,
am scos eu plapuma afară, 
în livadă...
iar lângă gardul de nuiele, 
leam auzit eu bine, 
ea cu prietena  
era... 
vorbeau... de mine. 

Zăpăcit, 
de gard urechea strâns miam lipit 
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şin umbra crengilor 
am auzit: 
cu un flăcăuaş nesărutat, 
ar fi chiar amuzant, 
de cap... săşi facă,
să se răsfeţe ea ar vrea... 
oleacă...

Am hoinărit atunci eu mult pe mal,
prin ceaţa nopţii,  
singur, cuc.
La negura din jur priveam...ursuz.
Minciunăi tot, 
nu mai credeam în nimeni
şin nimic.

Nici feciorelnicului cântec din câmpie,  
nici susurului râului de lângă mine... 
În pelinul des, 
ameţitor,
cu faţa la pământ zăceam,
a mea fiinţă atunci a fost cuprinsă
deun plâns amar...
Plângeam...

Şi totuşi...
a mea, numai a mea... 
în mine,
rămaseacea avere,
cen trecătoare flăcări,
cua lor răsfrângeri grele,  
ca un chip neclar...fantomă,
ea apărea mereu 
şi înota...
spre mine. 

A fost...
Un câine... 
dormea la picioarele noastre,
focul trosnind, vâjâia,
din penumbră, 
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o femeie 
mă privea pânăn zori,
cu ochii ei tremurânzi...
zâmbitori. 

Всегда найдется женская рука 

Всегда найдется женская рука, 
чтобы она, прохладна и легка, 
жалея и немножечко любя, 
как брата, успокоила тебя. 

Всегда найдется женское плечо, 
чтобы в него дышал ты горячо, 
припав к нему беспутной головой, 
ему доверив сон мятежный свой. 

Всегда найдутся женские глаза, 
чтобы они, всю боль твою глуша, 
а если и не всю, то часть ее, 
увидели страдание твое. 

Но есть такая женская рука, 
которая особенно сладка, 
когда она измученного лба 
касается, как вечность и судьба. 

Но есть такое женское плечо, 
которое неведомо за что 
не на ночь, а навек тебе дано, 
и это понял ты давнымдавно. 

Но есть такие женские глаза, 
которые глядят всегда грустя, 
и это до последних твоих дней 
глаза любви и совести твоей. 

А ты живешь себе же вопреки, 
и мало тебе только той руки, 
того плеча и тех печальных глаз... 
Ты предавал их в жизни столько раз! 
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И вот оно  возмездье  настает. 
"Предатель!" дождь тебя наотмашь бьет. 
"Предатель!" ветки хлещут по лицу. 
"Предатель!" эхо слышится в лесу. 

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь. 
Ты сам себе все это не простишь. 
И только та прозрачная рука 
простит, хотя обида и тяжка, 

и только то усталое плечо 
простит сейчас, да и простит еще, 
и только те печальные глаза 
простят все то, чего прощать нельзя...

Mereu se va găsi o mână de femeie

Mereu se va găsi o mână de femeie
uşoară, răcoroasă,
de tine ei fiindui milă, 
iubindute poate niţel, 
ca pe un frate,
să te liniştească...

Mereu se va găsi un umăr de femeie, 
în care tu, aprins, 
să sufli
căzut pe el 
cu capul tău destrăbălat şi uşuratic, 
încredinţândui somnul tău rebel.

Întotdeauna se vor găsi ochi de femeie, 
care durerea toată a ta
samortizeze,  
iar dacă nu chiar toată  o bucată, 
o mare parte, 
să vadă şi să simtă suferinţa ta.

Există pentru tine însă
o mână de femeie  deosebită, 
mult mai dulce... 
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Când ea de chinuita fruntea ta satinge, 
îţi simţi destinul, 
veşnicia te străpunge!

Există pentru tineun umăr femeiesc, 
ce nu se ştie pentru ce ţie dat,
nu pentruo noapte, nu, 
pentru vecie!
Şi astaai înţeleso tu demult.

Şi sunt aşa ochi de femeie,
privesc mereu la tine melancolici, 
trişti, 
pânăn ultimele de viaţă zile – 
sunt ochii dragostei
şi conştiinţei tale. 

Dar tu trăieşti fără probleme,  
nu ţie deajuns acea o mână,
acel umăr şiacei ochi
îngânduraţi, frumoşi şi trişti,
pe care iai trădat 
deatâtea ori !

Şi iată, răzbunarile sosesc: 
„Trădătorule !” – 
din răsputeri ploaia în faţăţi spune, 
„Trădătorule!” – 
crengilen faţă te plesnesc, 
„Trădătorule!” – 
ecoul sauden pădure...

Teagiţi şi te frămânţi.. 
tu însuşi nu îţi ierţi nimic...
Şi numai acea mână limpede, 
curată, 
te va ierta mereu... 
deşi e supărată.

Şi numai acel umăr obosit,
te va ierta pe tine iar şi iar,
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astăzi şi mâine, 
şi altădat`...
Şi numai acei ochi trişti şi... 
frumoşi,
îţi vor ierta ei tot, 
ce nar fi trebui nicicând 
să fie de iertat...

Tы большая в любви

Ты большая в любви. 
Ты смелая. 

Я  робею на каждом шагу. 
Я плохого тебе не сделаю, 
а хорошее вряд ли смогу. 
Все мне кажется, 

будто бы по лесу 
без тропинки ведешь меня ты. 
Мы в дремучих цветах до пояса. 
Не пойму я  

что за цветы. 
Не годятся все прежние навыки. 
Я не знаю, 

что делать и как. 
Ты устала. 

Ты просишься на руки. 
Ты уже у меня на руках. 
"Видишь, 

небо какое синее? 
Слышишь, 

птицы какие в лесу? 
Ну так что же ты? 

Ну? 
Неси меня! 

А куда я тебя понесу?.. 
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Tun dragoste eşti...

Măreaţă în dragoste eşti, 
eşti curajoasă,

Eu – şovăielnic, 
timid şi fricos...

No săţi fac rău,
dar nici bine 
nu cred co săţi fac, 
nu cred co să fiu eu în stare...

Mă duci prin păduri 
fără pic de cărări
mereu mi se pare.

Suntem noi în dese, 
de nepătruns flori,
pânla brâu.

Nu le cunosc soiul,
numi ajung cunoştinţe.

Ce să fac, cum, nu ştiu...
Iar tuai obosit...
Te ceri chiar în braţe...

în braţele mele tu eşti:
„Vezi cât e cerul dealbastru?” 

te întreb.
„Auzi păsărelen pădure?

Un cuc !”
„Da! Îi superb !

Ei şi ?
Cei cu tine?   
Hai, dumă !”

....
Dar... un` să te duc?

Ты спрашивала шепотом

Ты спрашивала шепотом: 
"А что потом? 
А что потом?" 
Постель была расстелена, 
и ты была растеряна... 
Но вот идешь по городу, 
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несешь красиво голову, 
надменность рыжей челочки, 
и каблучкииголочки. 
В твоих глазах  

насмешливость, 
и в них приказ  

не смешивать 
тебя с той самой, 

бывшею, 
любимой 

и любившею. 
Но это  

дело зряшное. 
Ты для меня  

вчерашняя, 
с беспомощно забывшейся 
той челочкою сбившейся. 
И как себя поставишь ты, 
и как считать заставишь ты, 
что там другая женщина 
со мной лежала шепчуще 
и спрашивала шепотом: 
"А что потом? 

А что потом?"

Tu întrebai... şoptit.

Tu întrebai... şoptit:
„Dar... după, ce va fi ? 

Ce va fi... după?”
Aşternuturile toatemprăştiate...
Chip buimăcit...

confuze – toate.
...Dar iată, acum

mergi ţanţoş prin oraş,
cu capul sus, frumos purtat,

cu un breton roşcat
şi.. arogant, 
pe tocuri  ace.

Şi ochii tău –
sunt plini de zeflemea..
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în ei – 
tu nu teamesteci cu acea... 

ce a iubit şia fost –
iubită...

Deşi e clar, e fapt,
tu pentru mine ai rămas    
acea... de ieri.

neajutorată, 
cu breton zburlit...

Tu te prefaci... 
că ai uitat. 

Şi cum mă vei impune tu să cred, 
căn aşternuturi,
o zi înainte, 
altă femeie sta culcată, 
şi măntreba, şoptit, 
pierdută: 

„Dar  după...
ce va fi? 
Ce va fi... după ?”

Со мною вот что происходит

Со мною вот что происходит: 
ко мне мой старый друг не ходит, 
а ходят в мелкой суете 
разнообразные не те. 
И он 

не с теми ходит гдето 
и тоже понимает это, 
и наш раздор необъясним, 
и оба мучимся мы с ним. 
Со мною вот что происходит: 
совсем не та ко мне приходит, 
мне руки на плечи кладёт 
и у другой меня крадёт. 
А той  

скажите, бога ради, 
кому на плечи руки класть? 
Та, 

у которой я украден, 
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в отместку тоже станет красть. 
Не сразу этим же ответит, 
а будет жить с собой в борьбе 
и неосознанно наметит 
когото дальнего себе. 
О, сколько нервных 

и недужных, 
ненужных связей, 

дружб ненужных! 
Куда от этого я денусь?! 
О, ктонибудь, 

приди, 
нарушь 

чужих людей 
соединённость 

и разобщённость 
близких душ! 

Cu mine iată ce sentâmplă

Cu mine iată ce sentâmplă, 
la mine un prieten vechi nu vine, 
dar vin
nu cine trebuie,
mulţi, diferiţi, 
cu nensemnate treburi. 

Iar el, la fel ca mine
pe undeva,
cu cine nu ar trebui,
tot umblă...

Şiaceastă dezbinarea noastră, 
e de neînţeles... 
Noi ambii... 
suferim.

Cu mine iată ce sentâmplă, 
cu totul ne „acea” la mine vine, 
şi mâinele pe umeri ea îmi pune
şi de la alta... 
ea... mă fură.

Iar alta, spunemi, Doamne iartă, 
cui va pune mâinile 
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pe umeri ?
Cea de la care sunt furat, 

va încerca şi ea, 
la rândui,
de undeva...să fure.

Nu dintrodat` cu asta va răspunde, 
dar va trăi cu sine întro luptă
permanentă 
şi instinctiv ea va găsi pe cineva... 
îndepărtat, străin de ea...

Vai, câţi nervoşi şi 
plini de maladii, 
cu legături urâte,
inutile, 
prietenii nenorocite,
un`` să mascund de ele ?

O, vino, 
cineva, 
distruge legăturile străine...  
împreunate.

Şi...uneşte 
sufleteleapropiate...
răzleţite.

Нет, мне ни в чем не надо половины

Нет, мне ни в чем не надо половины! 
Мне – дай все небо! Землю всю положь! 
Моря и реки, горные лавины 
Мои – не соглашаюсь на дележ! 

Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью. 
Все полностью! Мне это по плечу! 
Я не хочу ни половины счастья, 
Ни половины горя не хочу! 

Хочу лишь половину той подушки, 
Где, бережно прижатое к щеке, 
Беспомощной звездой, звездой падучей 
Кольцо мерцает на твоей руке.
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Nimic nu vreau pe jumătate

Nu, eu nimic nu vreau pe jumătate !
Sămi dai tot cerul ! 
Tot pământul...  
la picioarel vreau !
Şi mări şi râuri, 
şial munţilor torent.
Tot e al meu ! 
Nu sunt deacord sămpart 
nimic... cu nimeni!

Tu, viaţă, 
cu petece şi cu bucăţi,
nu mă cârpeşti pe mine !
Vreau tot!
Eu pot săl duc în spate!
Nu vreau pe jumătate
o fericire, 
dar nici necazul – 
înjumătăţit.

De fapt, 
un singur lucru vreau:
juma`tea cea de pernă, 
pe care grijuliu, 
deobraz lipită, 
stă mâna ta –  
neajutorată, căzătoare stea, 
pe care sfântul legământ – 
inelul – 
străluceşte !  

Проклятье века — это спешка

Проклятье века — это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,

попав затравленно в цейтнот.

113



LUMINA LXVII, Seria nouă, nr. 10-12/2014

Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.

Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай — если не о боге —
хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся — жалок,
остановившийся — велик.

Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.

Топча, как листья, чьито лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.

Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший бога,—
ты по себе шагаешь сам!
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Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!

О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!

Blestemul veacului –  e graba

Blestemul veacului – 
e graba.  
Stergânduşi lent sudoarea,
omul,
prin viaţă, otrăvit, sagită, 
în criză de timp permanentă,
se zvârcoleşte, se încruntă ... 
şi cade ca
pionul. 

Grăbit el bea, 
grăbit iubeşte, 
sufletun decădereşi umileşte.
Grăbit el bate, 
grăbit pe alţii îi nenoroceşte , 
şi se căieşte apoi, 
la fel, 
grăbit... 

Dar tu,
măcar o datăn viaţă, 
când lumea doarme sau
en clocot toată,
opreştete, 
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cum face calu`în spume, 
simţind prăpastia –n... 
copită.

Opreştete, 
la jumătat` de drum, 
încredete în cer, 
cantrun judecător, 
gândeştete 
la Dumnezeu, 
de nu la El, 
atunci măcar... 
la tine 
însuţi.

Sub foşnetul de frunze 
veştezite
şi sub al trenului şuier răguşit, 
tu înţelege, 
în sfârşit: 
sleitul de puteri e jalnic,
cel ce la timp sopreşte,
e  măreţ!

Praful deşertăciunii   
deşertăciuneanlătură, omoară.
Tu aminteşteţi, 
omule,
de veşnicie şi de sfânta şovăială...
ce în picioare îţi va coborî, 
de plumb,
vor deveni. 

În şovăială  
este totuşi o putere... 
Când în direcţia greşită  
paşii tăi, grăbiţi, sendreaptă,
şiîn faţa ochilor, ţiapar   
lumini amăgitoare...
te temi,
să mergi atunci tu...
mai departe.
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Pe feţe omeneşti,
calcând tu ca pe frunze... 
Opreştete, 
eşti chior ? 
Sansa dea te opri 
la timp,
în graba ta nebună, 
să no...
omori. 

Când mergi voios 
şi tarensufleţit 
pe corpuri,  
ca pe scări în sus 
spre ţelul tău,
opreştete, 
tu cel, 
ce lai uitat pe Dumnezeu, 
tu mergi pe... 
corpul tău. 

Când tea cuprins,
deantreg, furia 
si ai uitat de sufletuţi de om, 
iar răul te împinge de la spate 
către cuvânt nechibzuit  
şimpuşcătură,
nu te grăbi! 
Nunfăptui !
Of, nu se poate !

Tu, omenire pe Pământ,
opreştete
să mergi cu ochi legaţi!  
Încremeneşte, 
cartuşule, ieşit din armă! 
Şi tu, 
în aer, bombă, 
stai pe loc!
Încremeneşte ! 
O, omule,
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cu numeatât de sfânt,
printre căderi,
şi desfrânări, 
şi degradări
umblând... 
când ochii tu ridici spre cer, 
uitând de toate,
în sacră rugă şi căinţă, 
opreştete! 
Opreştete !

Traducerea din limba rusă în româneşte de 
NINA GONŢA (Raisa Coleaghin)
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NINA GOŢA 
Notă biobibliografică

Nina Gonţa (Raisa Coleaghin) sa născut la 1 februarie 1950,
în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni din Republica Moldova.
După terminarea gimnaziului din satul natal, urmează cur

surile şcolii pedagogice din Călăraşi, apoi ale facultăţii de Biblioteco
nomie şi Bibliografie a Universităţii de Stat din Chişinău. 

A lucrat mult timp la Inspectoratul şcolar din Străşeni ca inspector
metodist, responsabil cu activitatea bibliotecilor şcolare din raion.

A scris în presa locală, republicană şi unională articole de special
itate şi politice, fiind consilier în mai multe mandate.

În anul 2000, se repatriază în România şi se stabileşte la Iaşi.  
Scrie şi în Ţară, mai mult în presa online. 
În anul 2012 publică prima sa carte: 
În căutarea bărbatului ideal (Pagini basarabene), o  amplă

proză despre viaţa autoarei şi despre problemele Basarabiei, pe când
se afla în componenţa URSS. 

În 2013 apar la editura SITECH din Craiova alte două cărţi: romanul
Ioana  (Pagini basarabene) şi o culegere de eseuri, intitulată
Întâmplări şi gânduri.        
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A tradus şi publicat două culegeri de versuri: din rusă în română,
a poetului rus Arkadii Ciujoi, «Noaptea adâncă» («Глухая ночь»),
editată în 2013 şi din română în rusă, a poetului roman Constantin
Marafet, «Полумрак розы» («Penumbra trandafirului»), editată la
Cernăuţi, Ucraina, în martie 2014.

Sunt gata pentru editare încă două traduceri: 
Svetlana Aliluieva, 20 de scrisori către un prieten, Adevărul de

spre tatăl meu, Stalin, Jurnalmemorii. Traducere – Nina Gonţa
Evgheni Evtuşenco,  Poezii de dragoste,  Ediţie bilingvă, ruso

română. Traducere – Nina Gonţa – în curs de apariţie la Editura ,,Tim
pul” Iaşi. 

Alte volume: 
2013   IOANA,  Roman,  Ediţia a II –a,  Ed.RAFET, Râmnicu Sărat
2014   MESTECÂND ÎN CRATIŢĂ., Povestiri, Ed. Rafet, Râmnicu

Sărat
2014  PAGINI BASARABENE. Memorii, Ed. MJM, Craiova
2014 – DESTIN DE  FEMEIE, Povestiri de viaţă, Ed. Rafet, Râm

nicu Sărat
2014 – DOR… DE BASARABIA ( de prin sertare adunate) Poezie,

proză, traduceri  Ed. Rafet, Râmnicu Sărat.

Antologată: 
Anotimpuri cubice (antologie alcătuită de Constantin Marafet),

Ed. Rafet, Râmnicu Sărat, 2013. pag. 5  30: Arkadii Ciujoi. Noaptea
adâncă. Traducere din limba rusă de Nina Gonţa.

O zi ca un poem, Antologie, Colecţia online, Nina Gonţa. Suflet
basarabean. Pag. 5965.

Cartea Concursului de Poezie PEREGRINĂRI. 2013 (Ed.II), on
line, Nina Gonţa, Basarabie, pag. 26.

Cartea Concursului de proză scurtă PEREGRINĂRI. Ediţia a
IIIa, online , Dublin, 2013, pag. 9197: Nina Gonţa,  Răzbunare
feminină.

Toamna la Apollon, Antologie, Poezie şi Proză, Ed. ANCA, 2013,
Urziceni, pag. 4550: Nina Gonţa, O viaţă distrusă.         

Antologia poeziei universale de astăzi, Alcătuită de Ion Dea
conescu, Editura EUROPA, Craiova, 2014 (în context  E. Evtuşenco.
Traducător – Nina Gonţa).                                                   
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Premii:
Premiul special al Festivalului Internaţional de Creaţie literară

“Titel Constantinescu”. Ediţia a VIa. Râmnicu Sărat, 21 septembrie,
2013 (pentru traducere)

Premiul “Constantin Ţoiu”, la Concursul Literar Internaţional
VIS DE TOAMNĂ, Ediţia Ia. 1 decembrie, 2013,  Urziceni. (pentru
proză)

Menţiune la secţiunea POEZIE, la Concursul Internaţional STAR
PRESS2014.

121



LUMINA LXVII, Seria nouă, nr. 10-12/2014122

IOAN BABA  / ЈОАН БАБА / JOAN BABA

OAMENII DIN CUITA OARBĂ

Când o atingi dimineaţa 
Cutia fermecată 

Cântă 
Râde 

Plânge 

Din cutia ciudată 
Cineva mereu bate în inima lucrurilor 

Ştie şi aude totul 
Cine
Unde
Când 
Ce 

Cum şi De ce 

Oamenii nevăzuţi din cutia oarbă 
Traversează frontierele vizate 

Cu lumean vorbă 
Vorban lume 
Intră prin broasca încuiată 
Noaptea cu acordurilei ce tendeamnă 
Să pleci călare la culcare 

▼

ЉУДИ ИЗ СЛЕПЕ КУТИЈЕ

Кад је изјутра такнем 
Зачарана кутија 

Пева 
Смеје се 

Плаће
У тој чудноватној кутији 
Увек понеко удари срце твари 

Clipe viabile în timp
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И зна и чује све 
Ко
Где
Кад
Шта

Како и зашто

Невидљиви људи из слепе кутије 
Прелазе назначене границе 
У дослуху са ветом 
И светом у гласинама 
Пробијају закатанчена врата 
И ноћ што те својим акордима
Мами да одеш на спавање јашући 

Препев са румунског језика ИВО МУНЋАН

▼

LUDZIE ZE ŚLEPEJ SKRZYNKI

Gdy o poranku dotykam ją
Zaczarowana skrzynka

Śpiewa
Śmieje sie

Płacze
W tej zaczarowanej skrzynce
Zawsze ktoś uderza w serce materii

I wszystko wie i słyszy
Kto
Gdzie
Kiedy
Co

Jak i dlaczego

Niewidzialni ludzie ze ślepej skrzynki
Przekraczają wytyczone granice
Z poczuciem wiatru 
I ze światem w pogłoskach 
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Przebijają drzwi zakłódkowane 
I noc która swoimi akordami
Mami do snu podróżującego 

Traducere în limba poloneză 
de OLGA LALIĆ KROWICKA

▼

AICI RADIO NOVI SAD – 65 DE ANI 

Amintiri recuperate

Тimp îndelungat, mai multe generaţii din acest spaţiu mioritic
au fost cu urechea ba la un post de radio, ba la altul. Să nu
uităm că Radio Belgrad, cel mai vechi mediu electronic din

Balcani, a marcat anul acesta nouă decenii de permanenţă începută la
1 octombrie 1914 iar Radio România 86 de ani de la prima emisie
transmisă la 1 octombrie 1924. Dependent de starea de fapt în context
european şi mondial, urechea omului nostru sa mai apropiat şi de
alte posturi de radio. 

Postul de Radio Novi Sad a început să transmită program în cinci
limbi: sârbă, maghiară, slovacă, română şi ruteană, în fosta Iugoslavie,
la 29 noiembrie 1949, de Ziua Republicii. 

Indiferent de faptul că în timpul celor şase decenii şi jumătate, Pos
tul de Radio Novi Sad, a cunoscut preioade strălucite dar şi unele pe
rioade mai scurte, de tristă amintire sau involuţie, românul din aceste
spaţii (şi nu numai) la urmărit în permanenţă. 

Un vechi prieten, mia spus că un bătrân de la Torac urmărea cu
atenţie fiecare emisiune în limba română şi fireşte transmitea cu
vehemenţă cele auzite. Îşi câştigase un prestigiu şi lumea curioasă
mereu îl întreba, de unde ştie atâtea lucruri! Întro bună zi,  sa
destăinuit spunând: ,,Aşa au ivit la Radio Novi Sad”. Dar, vechiul nos
tru radiou a cunoscut şi cote înalte de credibilitate fiind prompt
urmărit şi peste hotare, mai ales în România, dar şi pretutindeni în
Europa, fiindcă în vremea când Programul în limba română putea să
fie recepţionat pe unda medie de 236,6 m, aceasta o confirmau
ascultătorii din nordul continentului, Suedia şi Finlanda şi până cei
din Basarabia şi Crimeea sau din sudul Europei. Unii ascultători, au
rămas fideli  Postului de Radio Novi Sad, chiar şi atunci când nu lau
mai putut asculta, când sau stabilit prin Canada, Statele Unite ale
Americi sau Australia. 
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În pofida faptului că astăzi, datorită noilor tehnologii, în vremea
trecerii de la programul analogic la cel digitalizat, recepţionarea unui
post de radio de pe glob nu mai constituie o dificultate şi fără
pretenţia de a fi exhaustivi, neam decis să recuperăm unele amintiri
care denotă cele menţionate. 

Scrisori, fotografii şi cărţi

Vreme îndelungată, până nu au apărut internetul, poşta electronică
şi celularele, cel mai sigur mod de comunicare au fost scrisorile şi
lumea nu se jena să le scrie. Programul în limba română primea un
număr considerabil pe adresa mai multor emisiuni, cele mai multe
pentru ,,Cântec şi salut” (despre care există şi o anegdotă provocată de
scrierea intenţionat schimbată a denumirii ,,Cântec şi salut” în grila de
program publicată cu o ocazie în ,,Libertatea”, ulterior emisie botezată
,,La dorinţa ascultătorilor”, apoi ,,Panorama culturală”, Emisiunea
pentru ascultătării de la sate, ,,Mozaic duminical” iar întro perioadă,
emisiunea ,,Sâmbăta pe unda medie” primea între 500 – 600 de
scrisori anual.  Din păcate multe din acestea au fost ,,aruncate” di
nadins, deşi  unele care nu au fost la îndemână, au fost salvate şi re
cuperate. Vă destăinuim câte ceva! 

Colaboratorul muzical al emisiunii ,,Sâmbăta pe unda medie”
Sima Onciu şi Ioan Baba, răsfoind scrisorile ascultătorilor fideli
ai emisiunii ,,Sâbăta pe unda medie”  şi o postală a ascultătoarei

DorisElizabeth Danzvit din Germania (1982) 
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Prin anul 1981, Pavel Păsulă din Australia scria ,,eu ştiu că solistul
de muzică populară Traian Coracu nu are multe discuri înregistrate...”.
Omul îşi exprima dorinţa să primească o casetă  cu cântecele inter
pretate de Traian Coracu menţionând ,,Dacă le aveţi Dvoastră vă rog
să mi le trimiteţi indiferent cât costă sau dacă nu le aveţi cum pot să
l contactez pe Dl. Coracu”. 

Un alt ascultător, Dic u Milente, în anul 1983 scria: ,,Sunt un român
stabilit în Canada de trei ani de zile şi de la data sosirii nu am mai as
cultat muzică populară românească din Banatul iugoslav, muzică pe
care o îndrăgesc foarte mult şi pe care o ascultam de fiecare dată când
era transmisă pe undele postului dumneavoastră de radio, atunci când
eram în România, mai precis la Timişoara”. Domnia lui şia exprimat
dorinţa să primească două casete româneşti şi două sârbeşti, cu
menţiunea că le va achita cum i se cere. Din păcate Traian Coracu
(19141983), care avusese multe înregistrări la RNS începând cu anul
1957 şi până în 1975, nu avusese decât doar un disc singl mai vechi
(epuizat), dar nicio casetă.  Ideea despre o producţie proprie pe
casete a fost vehiculată în anul 1988 în perioada de aur a Postului de
Radio Novi Sad, când existau şi posibilităţi materiale dar în toiul vân
turilor care sau abătut asupra instituţiei şi a ,,spălării minţilor”  ni
meni nu sa mai avântat la un asemnea proiect, care, oricum ar fi
rămas benefic. Păcatul unora! 

Facsimilul celor două scrisori primite din Australia şi Canada 
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Pe lângă muzica populară românească din Banatul sârbesc, mulţi
ascultători au îndrăgit umorul şi satira autohtonă, aceasta în primul
rând excelentelor contribuţii scrise şi interpretate de celebrul Ioţa
Vinca alias Ventilă Agraru, care era aşteptat pe calea undelor în fiecare
duminică la ora prânzului. La aniversarea a 25 de ani de contribuţie
permanentă a lui Ioţa Vinca, am venit cu ideea de se aduna mai multe
contribuţii sonore în interpretarea acestui maestru al umorului şi
satirei din Banatul sârbesc pentru realizarea unei casete. Casetele erau
la modă! Dar, sau împotrivit unii ,,nerealizaţi” şi unica satisfacţie a
fost ca lui Ioţa Vinca să i se acorde Placheta RTV NS. Cărţile de acest
gen, la noi au început să apară ceva mai târziu. 

◀Scrisoarea domnului 
Nicolae Casianu din S.U.A. 

Ceea ce putea să facă Redacţia Programu
lui în Limba Română, au fost planurile  pro
gramului pentru fiecare an calendaristic, în
care conform intereselor strategice ale
instituţiei Postului de Radio Novi Sad, au fost
definite şi particularităţile româneşti. Odată
cu extinderea Programului în limba română
din anul 1987 a fost introdusă şi emisiunea
,,Evantai distractiv”. În jurul emisiunii care a

fost încredinţată lui Adam Doclean, sau adunat un număr consider
abil de umorişti de la ţară, la început şi studenţi, cu care sau realizat
înregistrări în studiou dar şi emisiuni cu public în mai multe localităţi. 

Moment de la înregistrarea primei emisiuni ,,Evantai 
distractiv” în studioul Postului de Radio Novi Sad, cu Petru

Popa, Ioţa Vinca şi Ionel Lazăr (sus) iar în fotografia alăturată,
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un grup de realizatori  participanţi la prima emisiune cu pub
lic organizată la ,,Hanul Moldovanului” la Uzdin. În dreapta –
Vichentie Idvorean, redactor şef şi responsabil al Programului

şi Adam Doclean împreună cu Florina Vinca, Lavinel Orza,
Doina şi Ionel Lazăr, Ioţa Vinca, Ionel Stoiţ şi Costa Popa. 

Iată şi două scrisori semnificative din mai multe puncte de vedere.
Prima este din anul 1986, satul Ugljara lângă Orašje na Savi. 

◀Scrisoarea lui 
Miroslav Nastasu din 1984,

care ulterior comunica 
permanent cu redacţia

Cea de a doua este o raritate
primită de la Vladimir Borzikov
din Crimeea U.R.S.S. care asculta
zilnic emisiunile noastre, după
cum scrie ,,de la ora 5,35, 18,00 şi
22,00 ora Belgradului şi le găsesc
foarte interesante” exprimânduşi

dorinţa să corespondeze cu cineva din domeniul învăţământului şi
tărâmul pedagogic în limba română. 

Scrisoarea domnului ▶
Vladimir Borzikov 
din Crimeea (1986)

În cadrul Programului în limba română
şi pe calea undelor au fost transmise în
premieră absolută şi contribuţii care ulte
rior au devenit cărţi importante pentru cul
tura şi spiritual neamului. 

Astfel, Radu Flora, a vorbit mai întâi la
radio despre Literatura română din
Voivodina, Panorama unui sfert de veac
19461970 în cadrul emisiunilor ,,Panorama
culturală” şi ,,Radiospectru”. Ulterior a luat
naştere cartea. 

În anul 1987, în palmaresul evenimentelor culturale consacrate bi
centenarului lui Vuk Stefanović Karadžić (17871987) sa înscris şi o
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consfătuire – adevărată reuniune ştiinţifică a ,,Zilelor de teatru ale
românilor din Voivodina”, la care renumitul savant a fost invitat să
prezinte o conferinţă despre arhitectul limbii sârbe intrat în circuitul
ştiinţific european şi universal şi relaţiile sârboromâne. În urma aces
teia şi din iniţiativa noastră,  prof. dr. Radu Flora a fost invitat şi încân
tat de ideea de a susţine şi la radio vreo 18 conferinţe (aşa lea numit),
care au fost transmise în emisiunea ,,Radiospectru”. Astfel a luat
naştere şi volumul Vuk şi românii, Editura Libertatea, 1988 pentru
care autorul a primit premiul Cartea Anului.  

Prof. univ. dr. Ion
Deaconescu, în timpul
când a fost lector la Fac
ultatea de Filozofie din
Novi Sad şi Belgrad, în
permanenţă nea oferit
texte deosebite pentru
emisiunea ,,Cadran cul
tural”. Încă se mai
păstrează în memorie
succesiunea de traduceri
din poezia eu ro peană in
corporate în ,,Ecourile
lirice europene” dar şi

mai multe eseuri despre literatura română autohtonă, transmise în
premieră pe calea undelor, care ulterior au devenit, volum de eseuri
Poezie şi epocă, Editura Libertatea 1989, pentru care (printre al
tele) autorul a primit ,,Placheta Lumina” în anul 1997. 

Cu prilejul marcării semicentenarului revistei ,,Lumina”, subsemnatul,
(Ioan Baba), în emisiunea
,,Cadran cultural” a trans
mis por tre tele scriitorilor,
care ul terior, 55 la număr,
au alcătuit volumul Com
pendiu biobib liografic,
Co lecţia Lumina 1997,
considerat drept Cartea
anului la Festivalul In 
ternaţional de Poezie
,,Dru  muri de spice” de la
Uzdin, autorului fiind
acordat Premiul ,,Cununa
se spice”.
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Multe din interviurile exclusive cu personalităţi ale culturii şi artei
europene, transmise în premieră pe calea undelor în emisiunea ,,Cad
ran cultural” şiau găsit locul între coperte. A luat naştere cartea
Mărturisiri – Confluenţe, apărută la Ed. AndoTours  Timişoara
– Ed. SLA Tibiscus – Uzdin, autorului revenind premiul ,,Etos Româ
nesc” la Salonul Internaţional de Carte de la Iaşi (1997). Fragmente
din interviurile amintie au fost ulterior asamblate de autor întro
filadă însoţită de un CD cu vocea a 22 de interlocutori şi sub titlul Ars
Longa – Atelier deschis... de Ioan Baba (Atelierul... fiind şi o emi
siune care se transmitea timp de o oră, vinerea la ora 23,00) au fost
publicate de C.P.E. Libertatea Panciova şi Radio Novi Sad 2004,
fiind premiată la Iaşi în 2005. Dintro altă succesiune de interviuri re
alizate cu pictorii naivi şi amatori care au înobilat ediţiile emisiunii
,,Cadran cultural”  iar unele doamne precum Sofia Ionaşcu şi Ileana
Oalge şi spaţiul Redacţiei române – a luat naştere Lexiconul
Artiştilor Plastici Români Contemporani din Iugoslavia,
Colecţia Lumina 1999, pentru care, un prestigios juriu a acordat au
torului Ioan Baba, Premiul ,,Cartea de artă” la Salonul Internaţional de
Carte de la Iaşi în anul 2000. 

Urmând exemplul predecesorilor, o altă jurnalistă care încă mai
trudeşte la Postul de Radio Novi Sad, realizând ediţii minunate de
”Unives şcolar”   şi nu numai, căci face şi literatură  este Ana Ni
culina Ursulescu. 

După ce şia înobilat emisia amintită dar şi ,,Cadranul cultural”, s
a apucat harnic săşi întocmească cărţile: Bună dimineaţa, soare –
Ed. SLR Novi Sad 1998, Un ţar care se gâdilă, Ed. Floare de la
tinitate, Novi Sad 2005, apoi două volume de note de drum, Dru
muri egiptene, Ed. Banatul Montan, Reşiţa şi Cărările Nilului,
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2008 şi o carte tocmai apărută Soarele din ochii lor, Editura Lib
ertatea 2014. 

În acest context amintim şi Lexiconul Soliştilor Vocali şi
Instrumentişti ai Postului de Radio Novi Sad de Ileana Ocolişan
Baba, care sa născut sub acoperişul redacţiei şi la care autoarea a tru
dit aproximativ un deceniu. Despre carte, sa scris şi în  Lumina 
fasciculă (v. Lumina, LXVI, nr. 34 / 2013) fiind prezentată în cadrul
colocviului revistei cu care, chiar la început de an, a început şi mar
carea anului jubiliar al Postului de Radio Novi Sad, care iată se găseşte
în preajma evenimentului central planificat în ziua de 29 noiembrie
2014.   
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În imagine Vichentie Iovanovici, Adam Doclean, Valeriu
Rodean, Aurora Motorojescu, Vichentie Idvorean şi Traian

Todoran, primiţi cu drag în casa ospitalieră a familiei Ionaşcu
din Uzdin (Sofia, pictoriţă naivă şi Todor, atunci doar solist

vocal, ulterior şi pictor naiv) şi un alt aspect de la o emisiune
cu public a Redacţiei organizată în anul 1988 la Voivodinţi cu

participarea Orchestrei de muzică populară a RTV NS condusă
de maestrul Lucian Petrovici 

În fine, în cadrul acestor succinte recuperări, trebuie menţionat
faptul că jurnaliştii Redacţiei Programului în Limba Română au fost cu
drag primiţi în fiecare casă românească. Dovadă sunt şi numeroasele
emisiuni cu public ale redacţiei care întro perioadă de timp sau or
ganizat precum o campanie de promovare în câte trei localităţi în cur
sul unui an calendaristic, de fiecare dată cu participarea Orchestrei
de muzică populară a Radioteleviziunii Novi Sad, a celor mai distinşi
solişti vocali şi instrumentişti şi bineînţeles a jurnaliştilor. Proiectelor
sa alăturat deseori şi C.P.E. Libertatea şi Televiziunea Novi Sad. Au
fost acestea clipe de neuitat, la Marcovăț, Coştei şi Voivodinţi, Bariţe,
apoi la Sân Mihai, Alibunar, Nicolinţ, Seleuş şi Petrovăsâla, la Satu
Nou, Ovcea, Uzdin, Ecica, Torac, Iancaid...  

La mai multe şi La mulţi ani Radio Novi Sad!  ▲

IOAN BABA 
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„Lumina” Nr. 1012 (563565) apărut în noiembrie 2014

Acest număr a fost realizat cu sprijinul 
Secretariatului provincial pentru Cultură 

şi Informarea Publică 
al Guvernului P.A. Voivodina 

Â

Cele mai sigure abonamente la revista „Lumina” se pot face 
la administraţia  C.P.E. Libertatea, Ž. Zrenjanina 7, 26000 PANČEVO 

Telefon 013 346451
Cont curent NIU LIBERTATEA PANČEVO – pt. LUMINA

355102634664 
VOJVOĐANSKA BANAKA, PANČEVO 

Â

Preţul unui număr este de 200 dinari

Costul unui abonament individual pe anul 2012 în Serbia
– inclusiv taxele poştale – 800 dinari

Â

Pentru întreprinderile comerciale din Serbia care se ocupă de plasarea 
revistei în străinătate (cel puţin două abonamente anuale) 

– inclusiv taxele poştale 
abonamentul este de 1600 dinari

Â

Abonamentul individual şi pentru instituţiile din Europa este de 
30 EURO  iar pentru celelalte continente – 50 USD 

Â

„Lumina” exprimă gratitudini tuturora care sau înscris 
pe noua listă a abonaţilor,  

facilitând astfel continuitatea apariţiei revistei. 

Â

Tipografia KriMel  Budisava


