FOTOALBUM
18 martie 2012.
Decana de vârstã
a parohiei noastre,
Doamna Lucia
Columb, la
împlinirea celor
93 de primãveri,
împreunã cu Prof.
Mircea Ghiþã,
Aniºoara
Constantinescu ºi
Mariana Orza

“Zilele Luminã Linã”,
Râmnicu Vâlcea, 22 Martie
2012
Scriitorul ºi ziaristul Ioan
Barbu (st.), moderatorul
întâlnirii, cu Th. Damian

Th. Damian,
Acad. Mihai
Cimpoi ºi
scriitorul Puiu
Rãducanu,
organizatorul
evenimentului

85

Copiii vâlceni au întâmpinat oaspeþii
cu muzicã ºi jocuri populare

Mariana
Pândaru,
Th. Damian ºi
Puiu Rãducanu
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Vineri 6 Aprilie în cenaclul “M. Eminescu “ din New York la lansarea volumului
În pas cu timpul, la 92 de ani, de Tiberiu Horvath.

Tibi Horvath (centru, aºezat), alãturi de Th. Damian ºi Mariana Terra. În picioare
Pr. Dr. George ªchiop, Doina Husarencu, Alex. Amalia Cãlin ºi M.N. Rusu.

Criticul M.N.Rusu prezintã elogios volumul lansat, ascultat fiind de Mariana
Terra, autorul ºi Th. Damian.
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Duminicã 8 Aprilie 2012, (Floriile). 19 ani de la înfiinþarea Institutului ºi
Bisericii noastre. Pr. Th. Damian prezintã raportul anual de activitate alãturi de
Preoteasa Claudia Damian, Doru Tsaganea, Garabet Salgian ºi Aniºoara
Constantinescu.

Viorica
Colpacci,
directorarea
galeriei de
artã
“Spiritus”
explicând
trablourile
expuse. O
ascultã, în
prim plan,
Felicia
Georgescu.
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Duminicã 29 Aprilie Biserica
noastrã a primit vizita P.S.Episcop
vicar Ioan Casian de Vicina. La
slujba arhiereascã au participat în
afarã de Pr. Paroh Theodor Damian
(în faþã), preoþii George ªchiop (st.)
ºi Constantin Preoteasa.

P.S. Episcop Ioan Casian
ºi Andrei Damian
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P.S. Sa înconjurat de credincioºi.

Vineri 4 Mai 2012 la Cenaclul literar, într-o ºedinþã specialã, a avut loc o
prezentare a legãturilor revistei Luminã Linã cu presa literarã din þarã.
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Duminicã 6 Mai la Biserica “Sf
Ap. Petru ºi Pavel”, New York,
s-a sãrbãtorit Ziua Mamei dupã
tradiþia americanã, precum ºi
ziua monarhiei ºi a
independenþei de stat a
României.

Vorbeºte M.N. Rusu ...

... ºi Doru Tsaganea,

iar Constanþa Sandul încântã audienþa
cu melodii de neuitat...
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... în timp ce
marii bãrbaþii
sunt pe post de
bucãtari ºi
ospãtari
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Între 10-12 Mai 2012 a avut loc la Universitatea de Vest din Kalamazoo,
Michigan, cel de-al 47-lea Congres Internaþional de Studii medievale în cadrul
cãruia Institutul nostru a organizat douã sesiuni academice.

Profesorii George Lãzãroiu (st.)
ºi Th. Damian

Drd. Alice Sullivan

Prof. Ramona Mihãilã
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George Lãzãroiu, Th. Damian, Valeriu Moldoveanu ºi Ramona Mihãilã.

Artistele Dona Roºu ºi Luciana Costea (centru stânga) la recepþia oferitã (ca în
fiecare an) profesorilor români de la Congres, încadrate de G. Lãzãroiu (st.),
Ramona Mihãilã ºi Valeriu Moldoveanu.
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Vineri 18 Mai 2012 în Cenaclul nostru a avut loc o dublã sãrbãtorire:
aniversarea D-lui Grigore Culian ºi a ziarului sãu New York Magazin la 15
ani de la apariþie.

Grigore Culian (centru) cu fiica sa Andreea ºi Tiberiu Horvath.

În prezidiu: Napoleon Sãvescu, Th. Damian, Andreea Culian, Grigore Culian,
M.N. Rusu.
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28 Mai 2012, Memorial Day, la lotul Societãþii “Dorul” din Cimitirul Cypress
Hills, New York.

Pr. Th. Damian oficiind slujba îndãtinatã.

Aspect de la agapa evenimentului.
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Vineri 8 Iunie 2012 Cenaclul nostru l-a avut invitat pe artistul Garabet

Salgian din New York. Domnia sa a þinut o prelegere pe tema: “Bazele
materiale ºi tehnice ale picturii”.

Pictorul nostru sub privirea scrutãtoare a doctorului Napoleon Sãvescu

Valentina Ciaprazi,
poeta, în ipostaza
criticului de artã

Poetul Ion Burcin,
un admirator
al pictorului Garabet Salgian
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Vineri 3 Iunie 2012, in prezenþa unei distinse audienþe, la sediul Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România (Bucureºti) regizorul ºi cercetãtorul prof.
Timotei Ursu din New York ºi-a susþinut discursul de recepþie, a îmbrãcat
toga de academician ºi a primit Medalia de Aur a AOSR, cu prilejul alegerii
între membrii de onoare ai Secþiei de Istorie ºi Arheologie a Academiei
Oamenilor de ªtiinþã.

Preºedintele Academiei Oamenilor de
ªtiinþã, General Prof. Dr. Vasile Cândea
înmâneazã noului membru al AOSR diploma
ºi medalia.

La recepþia care a urmat, Timotei Ursu
(dr.) se întreþine cu cineasta Niþa From, cu
Prof. Dr.Victor Crãciun, preºedintele Ligii
Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni ºi cu Generalul-maior
Cosmonaut Dr. Dumitru Prunariu. În ultimul plan, fostul consul general la
New York, Dl. Nino Pavoni.
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C UPON DE A BONAMENT
Luminã Linã • Gracious Light
30-18 50th Street
Woodside, NY 11377

4 numere pe an: 50$ inclusiv expediþia
NUMELE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORAS/STAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARÃ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Donaþii ºi contribuþii pentru revistã:
NUMELE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORAS/STAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COD .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARÃ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atât abonamentul cât ºi donaþiile pot fi fãcute prin
check sau money order. Donaþiile se scad la taxe.

ANTOLOGIE DE CENACLU

De ziua mamei mele
Versurile alãturate sunt adresate tuturor
femeilor ai cãror copii se gândesc la ele,
de “Ziua Mamei”.

În pãrul alb, tot, nins de ani
Trecut-au vremuri grele
Le-ai biruit cu mult elan,
Nu te-ai temut de ele.

Te vreau mereu sã fii cum eºti,
Cu zâmbetul pe buze,
Sã fii o mamã ca-n poveºti,
Sã le inspiri pe muze.

În cartea vieþii va sta scris
C-ai fost o mamã bunã,
Din lacrami ai þesut un vis
Din jertfe, o cununã!

Nu vreau rãzboi încrâncenat
Ca mama mea sã plângã,
ªi tot ce ea a procreat,
În plumburi sã se frângã!

Copii, nepoþi ºi strãnepoþi
Sunt rodul vieþii tale
L-aceastã clipã râvnim toþi,
Când anii-ncep sã zboare.

Aºa aº vrea: ca an de an,
Sã-þi mângâi obrãjorii,
Urându-þi, mamã,
“La mulþi ani”
Etern sã simt fiorii!
George Roºianu

N.B. George Roºianu, 90 de ani, este ziarist cu o îndelungatã activitate
publicisticã în presa româno-americanã (Micromagazin, Meridianul românesc,
º.a.).

101

102

RECENZII
GHEORGHE NAGHI

Contribuþii la istoria Transilvaniei
Biografii paºoptiste transilvane, Culegere de studii. Volum coordonat de
Gelu Neamþu. Editura Academiei Române. Bucureºti, 2009, 183 pp.
În cadrul Institutului de Istorie “George Bariþiu” din Cluj-Napoca existã
un colectiv doct care se ocupã de Biografii istorice transilvane, respectiv
cu anul revoluþionar 1848 din care pânã acum au apãrut câteva volume
cu începere din 2006. Rostul acestor cercetãri a fost ºi este sã aducã la
luminã noi aspecte din activitatea unor personalitãþi, socotiþi “titani”ai
istoriei noastre moderne, precum Avram Iancu, Simion Bãrnuþiu, George
Bariþiu, Ioan Buteanu, Ioan Maiorescu, Eftimie Murgu, ªtefan Moldovan,
apoi Daniel Roth, figura episcopului Horváth Mihály de Cenad. Alegerea
personalitãþilor analizate se face dupã un nou trend lansat în 2008 de
apreciata cercetãtoare Dr. Ela Cosma care propune existenþa a trei
revoluþii în Transilvania: revoluþia românilor, revoluþia ungarã ºi
revoluþia saºilor (consideraþi de cãtre Mihai Roller “reacþionari”). Prin
noua viziune a istoricului ºcolii clujene, Dr. Ela Cosma, a început sã se
dovedeascã ºubrezenia tezelor ºovine, atât de dãunãtoare ºi neºtiinþifice
astãzi, ca de altfel întotdeauna.
Dupã scurta dar densa prefaþã a coordonatorului volumului,
istoricul Dr. Gelu Neamþu, acest volum se deschide cu un studiu al
regretatului Liviu Botezan dedicat lui ªtefan Moldovan, participant la
revoluþia românilor din 1848-1849. Vrednicului protopop greco-catolic
i s-au dedicat diferite articole, studii ºi cãrþi despre participarea sa la
evenimentele tulburãtoare ale anului 1848-1849, în primul rând de
prietenul sãu George Bariþiu, prin publicarea manuscrisului despre
revoluþie în revista Transilvania (al cãrui original, cu corecturile lui
Bariþiu, se pãstreazã la B.A.R.). Din fericire autorul a folosit cercetãrile
lui Coriolan Suciu, colecþia de documente apãrute în 1988, L. Pataki,
Iacob Radu, ºi corespondenþa primitã de Timotei Cipariu ordonatã de
regretata sa soþie, Ioana Botezan. Tot în volum, Lucian Giura ºi Mihai
Racoviþan se ocupã de activitatea lui ªtefan Moldovan din vremea
revoluþiei, însã cert, mult ar fi fost de folos în acest demers volumul lui
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Simion Retegan sau studiul excelent a lui Dr. Adrian Andrei Rusu de
acum câþiva ani pe aceastã temã. Contribuþia Dr. Gelu Neamþu aduce date
noi în legãturã cu Avram Iancu ºi aspiraþia lui pentru o Dacoromânie pe
baza a douã documente: un manuscris din BAR, Nr. 1059 ºi grupajul
documentar de la Kriegsarchiv din Viena. Harnica cercetãtoare Dr. Ela
Cosma se opreºte asupra activitãþii lui Simion Bãrnuþiu în revoluþia de la
1848 în istoriografia strãinã iar în al doilea material, extrem de
important, “chiar captivant” (ne spune coordonatorul lucrãrii, Dr. Gelu
Neamþu) vorbeºte despre Daniel Roth ºi proiectul sãu, vizând respingerea
uniunii Transilvaniei cu Ungaria printr-o posibilã monarhie dacoromânã (Mai 1848), prin care mesajul lui Roth este din Mai 1848, expus
într-o broºurã, pe când al cunoscutului militant, pastorul sas Stephan
Lugwig Roth din Octombrie 1848, doar într-o scrisoare particularã.
Salutarã este ºi contribuþia tânãrului cercetãtor Dr. Iosif Marin Balog care
în volum are douã studii din care cel intitulat Ioan Maiorescu sau
ipostaza revoluþionarului european la 1848 încadreazã revoluþia în vastul
context european. Cercetãtorul Dr. Varga Attila este extrem de fertil ºi de
aceastã datã când aduce documente inedite despre Eftimie Murgu iar în
al doilea studiu se ocupã de episcopul de Cenad, Horváth Mihály,
dovedindu-se un bun cunoscãtor al istoriografiei ungare. Mai sunt doi
autori ºi anume Bodor Marghioala care se ocupã de Deputaþii armeni din
Gherla ºi Dumbrãveni la prima dietã de la Pesta din vara anului 1848,
precum ºi Daniela Gui cu studiul Pictorul Barbu Iscovescu – ecouri
transilvane.
Calitatea deosebitã a materialelor ne oferã temei spre o bunã
nãdejde pentru volumele urmãtoare din seria biografiilor istorice
transilvane, extrem de importante, fiindcã din contribuþia ineditã a
fiecãrui autor se pot completa fericit, încetul cu încetul lacunele existente
în acest domeniu. Punerea notelor la subsolul fiecãrei pagini faciliteazã
lectura întregului volum, care astfel primeºte o alurã mult mai academicã.
Nu ar fi stricat un indice de nume ºi de localitãþi care poate se va întocmi
pe viitor.
Salutãm cu bucurie aceastã publicaþie de calitate ºi îi dorim o
apreciere naþionalã pe mãsurã în contextul istoriografiei române.
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REPORTAJE
DAN ANGHELESCU

Fundaþia România de Mâine: muzicã ºi poezie
Amfiteatrul Muzelor, ciclu de manifestãri muzicale iniþiate – de mai
multã vreme – în cadrul Fundaþiei România de Mâine a oferit de curând,
sub genericul Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi, un matineu muzical
consacrat portretului componistic al doamnei Iulia Cibiºescu-Duran
(lector universitar al Academiei de Muzicã din Cluj-Napoca) alãturi de
care – invitaþi speciali – au fost Dr. Eugen Cibiºescu-Duran (remarcabil
instrumentist violã ºi violinã) ºi actriþa Lidia Lazu. De fapt, în principal,
a fost vorba de un veritabil recital de muzicã instrumentalã din creaþia
compozitoarei, programul cuprinzând Poezii fãrã cuvinte pentru violã
solo, Sonata a III-a pentru violã ºi pian, Suita pentru vioarã ºi pian ºi
Sonata II-a pentru vioarã ºi pian.
Cu un profil componistic de proporþii impresionante (peste 60
de lucrãri: simfonii, suite pentru orchestrã, concerte, sonate pentru pian,
compoziþii pentru suflãtori, cvartete, cantate, sonate pentru voce ºi
contrabas, cicluri întregi de lieduri, etc…, lucrãri interpretate – ºi
apreciate – în Romania, Germania, Franta, Italia, Brazilia, Bolivia, USA,
Israel, Serbia, Australia), doctor în muzicologie, Iulia Narcisa CibiºescuDuran se vãdeºte ca unul dintre „produsele strãlucite” (ºef de promoþie!)
ale Academiei de Muzicã din Cluj-Napoca, secþiile de compoziþie (cu
maestrul Cornel Þãranu) ºi dirijat orchestrã (maeºtri Emil Simon ºi Petre
Sbârcea). Dar semnificative pentru întreaga sa evoluþie (ºi formaþie)
artisticã sunt ºi participãrile la ediþiile unor festivaluri ºi conferinþe
naþionale ºi internaþionale: amintim Festivalul de tineret (atelierului de
compoziþie), Bayreuth-Germania, condus de Wilfried Hiller, cursurile de
compoziþie de la Centre Acanthes –Villeneuve les Avigon, Franþa
(îndrumãtori Ph. Manoury, A. Solbiatti ºi M. Reverdy), „Internationaler
Meisterkurs für Komposition“, în Rheinsberg (Germania), cu Mathias
Spahlinger, Gerhard Stabler, Friedrich Goldmann ºi Paul-Heinz Dittrich,
sau la cursurile de compoziþie de la Buºteni sub îndrumarea lui
regretatului maestru Aurel Stroe.
O serie de experienþe deosebite parcurse în plan compoziþional
(sub forma unor dificile confruntãri internaþionale) au adus reale
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confirmãri asupra valorii creaþiilor sale. În acest sens pot fi amintite
Festivalul International ISCM New World Music Days - Sydney, Australia
(unde s-a fãcut remarcatã partitura Passacagliei pentru pian, reluatã în
concert de Kerry Yong –Marea Britanie), ca ºi rezidenþa de compoziþie
în Connecticut, USA, de pe urma cãreia a rezultat partitura Cvartetului
de coarde nr.6. În ipostazã de muzicolog Iulia Cibiºescu-Duran este
adeseori prezentã cu articole ºi cronici în publicaþiile clujene (Adevarul
de Cluj, Tribuna, Mesagerul Transilvan, Steaua), ºi participã frecvent la
conferinþe de muzicologie: Cluj- Napoca, Tel Aviv (Israel), Rheinsberg
Germania (cu lucrarea The influences of the Schönberg's music in my
own compositions), Chiºinãu (cu o analizã privind Aspecte ale
complexitãþii în muzica postmodernã româneascã). A publicat de
asemenea volumul intitulat Structuri polimorfe in postmodernismul
muzical romanesc (2002, Editura Media Music, Cluj- Napoca).
Un fapt cu totul aparte, într-o epocã în care hiper-specializãrile
(parcã mereu mai înguste) sunt la mare vogã, iar erudiþia a devenit o
raritate (când – totuºi paradoxal! – vorbim mult ºi despre interdisciplinaritate), Iulia Cibiºescu-Duran apare cu o personalitate artisticã
ce se exprimã prin înzestrãri multiple ºi complexe. Personalitatea sa îºi
gãseºte – cu dezinvolturã! – forme de exprimare în zone destul de
depãrtate, cu exigenþe diferite, adesea divergente: compoziþie,
muzicologie, dirijat, pianisticã: în 2009 susþine un Recital de muzica
clasicã contemporanã împreunã cu Amos Elkana (Israel) ºi Eugen CibiºescuDuran la Felicja Blumenthal Music Center din Tel Aviv, Israel. Amintim ºi
de arta dirijoralã din perspectiva cãreia, iarãºi, nu lipsesc realizãrile
notabile: premiul Filip Lazãr la Festivalul tinerilor dirijori la Craiova
1996, seria de concerte susþinute la pupitrul Filarmonicilor din Sibiu,
Craiova, Târgu-Mureº, Ploieºti, Braºov, Botoºani, Bacãu, RâmnicuVâlcea, Timiºoara, Oradea, Vidin (Bulgaria), Orchestra de Camera Radio
Bucureºti. A înfiinþat ºi un ansamblu de muzicã contemporanã ArtContrast în Cluj-Napoca (1992), cu care a susþinut numeroase recitaluri
în þarã ºi strãinãtate în posturã pianisticã.
Nu mai puþin semnificativ este ºi faptul cã Iulia Cibiºescu-Duran
manifestã o vocaþie – absolut autenticã – pentru poezie. Nu numai cã a
publicat douã cãrþi de poezie (Ascunziºuri de mãºti ºi Taina egipteanã),
dar aceastã specialã deschidere a muzicii cãtre Logos are vizibile
repercursiuni asupra întregii sale creaþii muzicale. În catalogul lucrãrilor
ei – între altele – sunt înscrise: Douã lieduri pentru sopranã ºi pian pe
versuri de M. Sorescu ºi pe versuri populare, Cantata a II-a pentru
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mezzosopranã ºi 5 instrumente pe versuri de Ana Blandiana (partiturã de
altfel ºi premiatã în 1992 la cel de-al II-lea Concurs Internaþional Gh.
Dima de la Cluj-Napoca), Poemes pathetiques pentru cor mixt pe versuri
de Appollinaire ºi Baudelaire, Poemul coral "Humanitas" pe versuri de
Otilia Cazimir, 3 lieduri pentru sopranã ºi orchestrã de camerã pe
versuri de Lucian Blaga, Ciclul de lieduri "Melancolia Egeei" pentru
sopranã, mezzosopranã ºi pian pe versuri de poeþi greci contemporani,
Trei lieduri pentru tenor, violã ºi pian pe versuri de Lucian Blaga,
Cantata a III-a "I have a dream" pentru alto, mezzosporanã, sopranã ºi
6 instrumente, pe versuri de Horia Bãdescu, Ciclul de lieduri
"Sentimentul eonic" pentru sopranã ºi violã pe versuri de Dan
Damaschin, Trei lieduri pentru sopranã ºi pian, pe versuri de M.
Sorescu, Flavia Teoc ºi pe versuri populare, Douã Miniaturi Corale pe
versuri proprii… ºi lista încã mai poate continua. Desigur, spaþiul nu ne
îngãduie, dar ºi lista premiilor obþinute cu aceste partituri (ºi nu numai!)
a devenit deja – la momentul acesta – considerabilã.
Referitor la influenþa Poeticului asupra componisticii doamnei
Iulia Cibiºescu-Duran va fi evident cã aceasta nu se limiteazã la suprafaþã
la formele consacrate ale amplexiunii muzicii cu poezia: lied, cantatã,
poeme corale, etc., ci tinde cãtre o dimensionalitate esenþialã, profundã.
Poeticul iradiazã ºi modeleazã în întregime modalitãþile de a gândi ºi a
eºafoda structurile limbajului sonor. O confirmare se oferã din însãºi
titlul uneia dintre lucrãrile prezentate în respectivul matineu muzical:
Poezii fãrã cuvinte pentru violã solo. Prezenþa iradiantã a Poeticului s-a
resimþit constant pe parcursul tuturor pieselor oferite ºi veritabilul recital
de muzicã instrumentalã a conturat o tentativã specificã a acestei
componistici care aspirã sã-ºi cucereascã un teritoriu aflat la graniþa
evanescentã dintre cuvânt ºi muzicã, tãrâmul straniu (ºi parcã de-neatins!) în care – reamintindu-ni-l pe Verlaine – l’imprécis au précis se
joint. Rememorând partiturile oferite în audiþie (Sonata a III-a pentru
violã ºi pian, o Suitã pentru vioarã ºi pian ºi Sonata II-a pentru vioarã
ºi pian) apreciem circumscrierea lor în aria de exprimãri a unei
componistici moderne, bazatã pe un eºafodaj formal realizat nu numai cu
ºtiinþã, ci ºi cu o anume evidentã virtuozitate în utilizarea mijloacelor.
Aºa se face cã, privit în general, întregul discursului muzical lasã
impresia de echilibru, respirând totodatã o atmosferã de calm ºi siguranþã
a comunicãrii, fãrã extravaganþe ºi efecte teribiliste. Ceea ce nu înseamnã
cã e lipsit de contraste, de momente dramatice. Personajele configurate
în sonoritatea acestor muzici capãtã pregnanþã ºi conving cu
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„singurãtãþile” ºi dramele lor, cu lumina ºi întunecimile ce se confruntã
acolo. Desigur, nu a lipsit o (discretã), adiere de post-modernitate. Dar
ambiguitatea aserþiunii – pe care tocmai am emis-o – impune oarece
limpeziri. Utilizez termenul (post-modernitate) cumva ezitant, dat fiind
cã referirile la el – chiar ºi atunci când au avut accente cât de cât
convingãtoare – nu s-au aflat aproape niciodatã în perimetrul unor
viziuni estetice stabil ºi unanim împãrtãºite, ci mai degrabã au rãmas
captive pe teritoriul aburos al nesfârºit-controversatelor schimbãri de
traiectorie. Prin urmare s-ar pãrea cã aici dominã – perpetuu – o
insaþiabilã voinþã de reconfigurare a tuturor (a oricãror) tipurilor de
paradigmã, situaþie ce nu se limiteazã la un singur domeniu. Iatã de ce
sunt tot mai numeroase vocile care acuzã utilizarea în exces (adesea
aleatorie) a respectivului termen. Sã concedem însã cã – printr-un acord
quasi general – totuºi, post-modernitãþii i se recunoaºte un incontestabil
sens de marcã semioticã semnalând fenomene (noi!) ce trebuie explorate
ºi teoretizate. Prin urmare când – cu inevitabila precauþie am vorbit
despre acea adiere de post-modernitate în componistica Iuliei CibiºescuDuran – m-am referit la o valoare simptomaticã ce semnaleazã prezenþa,
în interiorul limbajului sãu muzical, a unor neliniºtitoare qualia sensibile
care, prin noutate, se refuzã unei înþelegeri comune ori catalogabile. Ceva
de acest gen devine sesizabil începând ºi din titlu, dar ºi din conþinutul
deja amintitei lucrãri Poezii fãrã cuvinte pentru violã solo. Referitor la
propensiunea doamnei Iulia Cibiºescu-Duran cãtre lumile Poeticului,
adãugãm ºi faptul cã respectivul titlu trimite cu gândul la aserþiunea lui
Martin Heidegger: orice artã este în esenþa ei Poezie (Dichtung)!.. Ceea
ce înseamnã cã ºi arta sunetelor, având capacitatea de poetizare (Dichten)
în sensul de privilegiatã conferire de imagine, conþine (în autenticitatea
naturii sale) o rostire esenþialã, un metron în raport de care omul se
mãsoarã pe sine sub raport cu profunzimile universurilor fiinþãrii.
Evident, autoarea, nu printr-un titlu, ci prin conceptul care îi structureazã
materialul sonor induce ideea cã arta fãrã icoane a muzicii posedã
excelenþa ºi întregul mister al naturii poetice (dichterisch) în sensul
gândit de Heidegger. Este abordarea sub semnul cãreia s-au situat atât
piesele recitalului, cât ºi întreaga manifestare propriuzisã, inclusiv sensul
evoluþiilor interpretative ale celor doi muzicieni.
Bracistul Eugen Cibiºescu-Duran atrage atenþia printr-un sunet
aparte ºi o culoare ce îmbracã, dupã caz, fie vibraþii calde ºi o anume
somptuozitate, fie un gen studiat de rigiditate a sunetului atunci când
necesitãþile expresive ale unui anume moment o impun. Evoluþiile sale
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solistice vãdesc (în cazul violei), subtilitate ºi rafinament în obþinerea
unor efecte pe care instrumentul nu le îngãduie oricui, figurând de
preferinþã în planuri secunde. Cu atât mai apreciabile au fost
muzicalitatea ºi gustul sigur al frazãrilor, modul în care a pus în luminã
anumitele evenimente sonore oferite de cele douã remarcabile partituri,
Poezii fãrã cuvinte pentru violã solo ºi Sonata III-a pentru violã ºi pian.
Dialogurile violã/violina-pian au pus în valoare ºi calitãþile speciale ale
pianisticii doamnei Iulia Cibiºescu-Duran. În economia interpretãrilor
sale sonoritatea uneori sticloasã a pianului (un Yamaha) a fost utilizatã
gradat, cu un remarcabil simþ al proporþiilor coloristice, fapt ce a dat un
relief special momentelor de amplexiune cu vioara sau viola, fiecare
dintre instrumente pãstrându-ºi neºtirbite strãlucirea, lirismul sau
îngândurarea încãrcãturilor sonore. Evident, un merit incontestabil în
acest sens rãmâne îndatorat scriiturii. Dar – nu mai puþin – ºi
interpretãrii ce a protejat cu subtilitate indelebila identitate spiritualã a
protagoniºtilor. Astfel aserþiunea plotinianã, potrivit cãreia în spirit
(nous), orice e conþinut în orice, fãrã a-ºi pierde identitatea a cunoscut
ºi o aplicabilitate muzicalã.
Nu doar ca un ingredient supra-adãugat unei compozite
manifestãri artistice ci, potrivit ºi celor spuse pânã acum, fãcând parte din
esenþa intimã a oricãrui fapt de artã, poezia nu putea sã lipseascã din
acest matineu. Audierea, în final, ºi a poemelor semnate de Iulia
Cibiºescu-Duran, ca ºi prestaþia deosebit de sensibilã a distinsei actriþe
Lidia Lazu – ea însãºi apreciatã autoare de literaturã – au oferit o
încheiere adecvatã unor momente de autenticã elevaþie.
Compozitoare ºi interpretã, prezentã în multiple ipostaze reunite
complementar, doamna Iulia Cibiºescu-Duran ne-a dezvãluit o artã a
sunetelor gânditã ºi ca o subtilã perihorezã a elementelor ce îi acordã
unicitate în exprimare. Este limpede cã a întrezãrit forþa tainicã prin care,
uneori, e pulverizatã depãrtarea esenþialã ce ne desparte de Dumnezeu.
În asemenea cazuri muzica devine – cum spunea Beethoven – mediere a
divinului ºi revelaþie mai înaltã decât orice înþelepciune ºi filosofie.
Evident, doamna Iulia Cibiºescu-Duran se vãdeºte cu o specialã
deschidere cãtre asemenea viziuni ºi nu numai... Va trebui sã-i urmãrim
cu toatã atenþia traiectoriile viitoare.
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Lansarea volumului În pas cu timpul la 92 ani
de Tiberiu Horvath
In seara zilei de 6 aprilie 2012 a avut loc un eveniment deosebit în cadrul
Cenaclului literar “Mihai Eminescu” din NY, prin lansarea unui volum
de literaturã memorialisticã, prezentat de Tiberiu Horvath, la restaurantul
Bucharest din Sunnyside, New York, sub conducerea Pr. Prof. Dr.
Theodor Damian, directorul cenaclului ºi al revistei de spiritualitate ºi
culturã romaneascã, Lumina Linã.
Au vorbit Pr. Prof.Dr.Th.Damian, director, M.N.Rusu, critic ºi
istoric literar, redactor ºef adjunct al revistei Luminã Linã, Mariana
Terra, redactor al ziarului Romanian Journal ºi autorul, Tiberiu Horvath.
Au exprimat aprecieri favorabile Gr. Culian, redactor al ziarului New
York Magazin, Dr. Napoleon Sãvescu, ing. Grigore Sandul, Lia Lungu,
artistã cântãreaþã de muzicã popularã, Vasile Bãdãluþã, directorul
restaurantului Bucharest ºi al ziarului Romanian Journal, Dr. Sanda
Dumitrescu, Prof. Ioan ªuteu, Pr.Dr. Gh.Schiop ºi alþii. Toþi vorbitorii
ºi-au exprimat în termeni elogioºi opiniile despre lucrarea prezentatã,
felicitând autorul.
Acesta, la rândul sãu, a mulþumit auditorilor ºi în special, celor
ce i-au fost alãturi în efortul de creare ºi editare a cãrþii, printre care , un
loc de frunte îl ocupã, soþia sa, poeta Alex Amalia Cãlin.
Lucrãrile Cenaclului au fost deschise de cãtre Prof. Th.Damian,
care a apreciat calitãþile personale, credinþele, mãrturisirile autorului cu
privire la concepþia sa privitoare la viaþã în general ºi la viaþa sa in
special. Viaþa, ca un dar din partea Divinitãþii, obligã la respect ºi datoria
de a face din aceasta un câmp fertil de activitate conºtientã, de a o onora
prin muncã, de a o sãrbãtori ºi preþui, de a cãuta înfruntarea caracterului
sãu efemer prin ceea ce lãsãm de valoare în urmã. Cartea scrisã simplu
se citeºte uºor, cu plãcere ºi curiozitate.
Prof. Mariana Terra, redactor al ziarului Romanian Journal,
autoare a postfeþei volumului, a elogiat calitatea acestuia, privind
sinceritatea, optimismul neînfrânt, dragostea de viaþã, ce se degajã din
toatã istoria vieþii autorului. S-a subliniat ataºamentul ºi gratitudinea
autorului faþã de soþia sa, poeta Alex Amalia Cãlin, care i-a fost îndemn
ºi sprijin permanent în creaþia acestui volum.
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M.N. Rusu, istoric ºi critic literar, redactor ºef adjunct al revistei
Luminã Linã a felicitat autorul, debutant merituos în literatura
memorialisticã. Ca poem al iubirii închinat celor trei soþii, Vera,
Georgina ºi Amalia, ca document istoric validat prin fapte, prin
momentele trãite de autor, ca exemplu elocvent de capacitate a omului de
a se adapta permanent la situaþii ºi teste noi impuse de viaþã, de a reuºi
sã se menþinã în pas cu cerinþele timpurilor moderne în lupta pentru
supravieþuire, volumul reuºeºte sã devinã un document memorialistic
instructiv de valoare. Este de subliniat rolul ultimei soþii, poeta Alex
Amalia Cãlin, care a stimulat autorul, îndemnându-l la conceperea
acestei lucrãri.
Ing. Valeriu Moldoveanu a citit din notele de apreciere a
lucrãrii, oferite de Timotei Ursu, scriitor. Elogiind volumul, Timotei Ursu
considerã lucrarea în mod sugestiv ca un dicþionar de supravieþuire, un
exemplu de reuºitã în lupta cu obstacolele vieþii, de muncã productivã, de
reinventare personalã, prin studiu, prin adaptare la nou. Editura înfiinþatã
de autor este dovada acestei afirmaþii, a reuºitei de a învãþa o nouã
meserie cerutã de circumstanþe noi în viaþã.
Autorul, Tiberiu Horvath, a prezentat conþinutul cãrþii ºi a
mulþumit tuturor celor care l-au ajutat în crearea acestui volum, cu
menþiune specialã pentru soþia sa Amalia, ca sprijin ºi stimulent moral
permanent. Mulþumiri au fost adresate tuturor celor prezenþi, conducerii
Cenaclului , seara încheindu-se cu acordarea de autografe pentru cei care
au dorit sã pãstreze volumul.
Autorul a oferit o masã festivã tuturor participanþilor la ºedinþa
Cenaclului în sala Restaurantului Bucharest din Sunnyside, NY.
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Presa literarã din România ºi revista Luminã Linã din
New York
Seara de cenaclu din ziua de vineri 4 mai 2012 a fost dedicatã relaþiei
dintre revista Luminã Linã ºi presa literarã din þarã. Evenimentul a avut
loc în sala festivã a Restaurantului “Romanian Garden”, din Sunnyside,
Queens, New York. Au vorbit: Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian,
directorul Cenaclului literar “Mihai Eminescu” ºi al revistei Luminã
Linã, M.N.Rusu, critic ºi istoric literar, redactor ºef adjunct al aceleiaºi
reviste.
Prof. Th. Damian a deschis lucrãrile cenaclului, scoþând în
evidenþã importanþa deosebitã a legãturilor de colaborare dintre presa
culturalã a diasporei ºi presa literarã din România.
Un exemplu al acestei relaþii îl constituie bogatul capitol intitulat
“Revista presei” din Lumina Linã, An XVI, Nr. 4, Oct.-Dec. 2011.
Astfel sunt menþionate aici revistele: Epifania de la Iaºi, a Pr.
Dr. Nicolae Nicolescu; Hyperion de la Botoºani, redactor- ºef Gellu
Dorian; Dacia literarã, redactor-ºef Lucian Vasiliu; Bucovina literarã,
redactor-ºef Constantin Arcu; Luceafãrul la Botoºani, director Ioan
Istrate ºi redactor-ºef Georgicã Manole; Heliopolis la Timiºoara,
redactor-ºef Doina Drãgan; Albanezul la Bucureºti, periodic al Uniunii
Albanezilor din România, redactor ºef Baki Ymeri; Familia Românã de
la Baia Mare, redactor-ºef Teodor Ardelean; Dacia Magazin din New
York, director Dr. Napoleon Sãvescu; Credinþa strãbunã de la Alba Iulia;
Dacia literarã de la Iaºi; Antiteze la Piatra Neamþ; Nastratin, la
Bucureºti; Vox Libri de la Hunedoara-Deva, director-manager Ioan
Sebastian Bara; Melos, director Smaranda Oþeanu –Bunea, Tabor de la
Cluj, ctitoritã de regretatul Bartolomeu Anania; Noul literator de la
Craiova, Memoria Ethnologica, la Baia Mare; Mitropolia Olteniei de la
Craiova, Gândacul de Colorado de la Denver-Colorado, SUA;
Symposium periodic al Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã din NY, SUA, sub conducerea Pr. Prof. univ. Dr.Th.Damian.
Colaborãri bilaterale, publicaþii de poezie ºi prozã ale unor poeþi
ºi scriitori din România ºi Diaspora, lansãri de opere literare, sãrbãtoriri
omagiale au fost realizate în unele din localitãþile menþionate, în cadrul
activitãtii revistelor respective.
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M.N.Rusu, critic ºi istoric literar, a fãcut o incursiune de
specialitate, privind subiectul serii, relaþiile dintre revistele literare,
exprimate încã din perioada primului rãzboi mondial. A fost menþionat
Camil Petrescu, autor al lucrãrii inedite din 1928, “Substanþialism”, cu
rubrica “ Revista Presei”, în care se recomandã folosirea presei literare ca
mijloc de informare, (autori prezenþi ºi talentate promisiuni de viitor,
bibliografie), s-a fãcut referire la dezbateri polemice, subiecte de istorie
literarã, discuþii despre creaþiile literare înainte de publicare, pentru
respectarea unor baze de principiu superioare, în cercuri de specialitate.
Activitatea lui Camil Petrescu, devine un exemplu viu de preocupare
pentru relaþiile dintre diferite reviste literare, astfel încât, prin “repetarea
istoriei” în zilele noastre, s-a ajuns la promovarea aceleiaºi idei ºi dorinþe
de colaborare, informare, sprijinire ºi difuzare a talentelor noi, de
menþinere a circuitului academic ºi bibliografic din România, cu
extindere în prezent, în Diaspora.
Mariana Terra, redactor al ziarului Romanian Journal din NY,
USA ºi al revistei Dacia Magazin, a elogiat conducerea revistei Luminã
Linã ( Pr. Prof. Dr. Th. Damian), precum ºi activitatea redacþionalã a lui
M.N.Rusu, critic ºi istoric literar, în cadrul acestei reviste. S-a subliniat
specificul revistei, constând în îmbinarea caracterului beletristic cu cel
religios, revista dovedindu-ºi prin aceasta rolul principal de “revistã de
spiritualitate ºi culturã româneascã”.
Prof. Th. Damian a menþionat efortul redactorilor revistei
Luminã Linã de a îmbina prezentarea de creaþii considerate valoroase ale
unor poeþi ºi scriitori, recenzii, criticã ºi istorie literarã, cu aceea de
publicare a unor articole privind creaþii artistice în picturã, iconografie,
arte plastice în general. Adãugând preocuparea permanentã pentru
pãstrarea laturii spiritual-religioase, revista se remarcã printr-un caracter
multilateral, de spiritualitate ºi culturã româneascã.
Prof. Valentina Ciaprazi a evidenþiat rolul revistei Luminã Linã
în promovarea ºi susþinerea talentelor noi în literaturã, prin difuzarea
unor lucrãri originale de poezie ºi prozã, activitate completatã cu articole
instructive de istorie literarã, recenzii, eseuri de naturã religioasã,
filozoficã, spiritualã.
Prof. Th Damian ºi M.N.Rusu au menþionat ºi subliniat
acordarea premiului Nobel pentru literaturã scriitoarei de origine românã,
Herta Müller. Seara s-a încheiat într-o atmosferã prieteneascã, devenitã
caracteristicã “Serilor de Vineri” ale Cenaclului literar “Mihai
Eminescu”.
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Al 47-lea Congres Internaþional de Studii Medievale,
10-13 Mai 2012
Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din New York,
condus de cãtre Prof. Dr. Th. Damian a sponsorizat ºi în acest an,
organizarea unor sesiuni academice româneºti la Congresul Internaþional
de Studii Medievale la Western Michigan University (10-13Mai 2012),
care gãzduieºte de aproape o jumãtate de secol aceste sesiuni academice
în cadrul Institutului de Medievalisticã.
Astfel ,la recentul Congres ajuns la cea de-a 47-a sesiune anualã,
Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã s-a prezentat cu
douã sesiuni academice cu urmãtoarele tematici generale ºi comunicãri:
I. Exploring Medieval Values in Asia Minor and South-Eastern European
Geographies (prezidatã de Prof. Dr. Th. Damian):
Poetry as Witness. Gregory of Nazianzus's Three Special
Vocations: Theology, Mysticism and Poetry de Prof. Dr. Theodor Damian
(Metropolitan College of New York)
The Language of Gender in the Byzantine World de Prof. Dr.
George Lãzãroiu (Universitatea Spiru Haret, Bucureºti)
Gregory of Nazianzus: A Life of Contemplation and Action de
Prof. Nicholas Groves (New Gracanica Monastery)
II. Romanian Medievalia: Narratives of Identity (prezidatã de Prof. Dr.
George Lãzãroiu).
Identity Construction: Medieval Women in Romanian Historical
Fiction de Prof. Dr. Ramona Mihaila (Universitatea Spiru Haret,
Bucureºti)
Ecclesiastical Art and Arhitecture at the Crossroads: The
Church of the Three Hierarchs in Iaºi de Drd. Alice Isabella Sullivan
(University of Michigan - Ann Arbor)
Comunicãrile prezentate mai sus au fost deosebit de originale ºi
interesante, astfel cã au stimulat variate întrebãri din partea
participanþilor referitoare la valorile istoriei ºi culturii noastre româneºti
sau universale.
Într-una din serile Congresului, grupul Institutului Român a fost
invitat, ca în fiecare an, de cãtre poeta Dona Roºu (soþia Prof. Lucian
114

Roºu) ºi de cãtre artista Luciana Costea (fiica Prof. L.Roºu) la reºedinþa
dumnealor din Kalamazoo, la o superbã recepþie.
Ca o încoronare a succesului Institutului Român de Teologie ºi
Spiritualitate Ortodoxã din New York, Prof. Dr. Theodor Damian, ca
organizator al comunicãrilor academice româneºti în cadrul Congresului,
la iniþiativa Prof. Dr. George Lãzãroiu, a anunþat cã tema uneia din
viitoarele sesiuni româneºti la Congresul din 9-12 Mai 2013 va fi
dedicatã regretatului Prof. Lucian Roºu, fondatorul ºi organizatorul
programelor româneºti în cadrul Congresului de Studii Medievale, care
a predat la Facultatea de Istorie a acestei Universitãþi.
A doua sesiune va fi dedicatã teologului ºi omului de culturã
George Alexe, cel care a continuat lucrarea Prof.Lucian Roºu în acest
cadru academic.

Luna Mai - o dublã celebrare: Editorul Grigore Culian ºi
ziarul New York Magazin
Editorul ºi publicistul Grigore Culian deþine de mult timp un loc aparte
în mijlocul comunitãþii româneºti din New York, astfel cã recent a fost
sãrbãtorit cu multã cãldurã, vineri, 18 Mai 2012, în cadrul Cenaclului
Literar “Mihai Eminescu” din New York, atât pentru aniversarea
frumoasei vârstei de 60 de ani, cât ºi pentru aniversarea prestigiosului sãu
ziar New York Magazin care a împlinit 15 de publicare neîntreruptã.
Am aflat din confesiunile sãrbãtoritului cã prima sa pasiune a
fost muzica, iar a doua, ziaristica. În decursul celor 15 ani de editare a
acestei publicaþii Grigore Culian a tipãrit peste 70.000 de pagini de ziar,
el afirmându-se totodatã ca om al scrisului cu exprimãri foarte clare, reale
ºi cu atitudini tranºante, neacceptând nici un fel de compromisuri când
e vorba de deontologia profesionalã.
În afarã de Th. Damian care a deschis ºedinþa ºi a vorbit despre
sãrbãtorit, ºi în afarã de intervenþia acestuia, au mai luat cuvântul:
M.N.Rusu, Mariana Terra, Dima Lascu, Tibi Horvath, Valentina
Ciaprazi, Virgil Ciucã, Ioan ªuteu, Garabet Salgian ºi Constantin
Negoiþã. Din toate intervenþiile reiese cã Grigore Culian este o persoanã
remarcabilã în sânul comunitãþii româneºti din New York dar ºi din
America în general ºi cã reputaþia de care se bucurã se datoreazã muncii
sale de calitate ca unul din reprezentanþii de seamã ai acestei comunitãti.
V.M.
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Artistul Garabet Salgian invitat al Cenaclului Literar
din 8 Iunie 2012
Preºedintele Cenaclului Literar “Mihai Eminescu” din New York, Prof.
Dr. Th. Damian, l-a invitat pe cunoscutul pictor ºi restaurator Garabet
Salgian la o searã cultural-artisticã pe tema: Bazele materiale ºi tehnice
ale picturii. Pr. Th. Damian a deschis ºedinþa de cenaclu prezentând
oaspetele serii.
Chiar de la începutul expunerii sale maestrul Garabet Salgian a
þinut sã menþioneze cã arta sa este inspiratã din naturã, din religie ºi din
mitologie, ºi asta de mai bine de jumãtate de veac. De asemenea, maestrul
Salgian a subliniat faptul cã indiferent de inventarul mijloacelor de
expresie ºi de tehnicã folositã esenþialul este ce ai de spus ca artist, ce
anume clocoteºte în sufletul tãu ºi ce trãiri deosebite are artistul în
îngemãnarea cordialã a tonurilor ºi nuanþelor, în cele mai savante
combinaþii.
În intervenþia sa de tip biografie romanþatã, scriitorul Ion Burcin
a relatat plãcutele întâlniri pe care le-a avut cu maestrul Garabet Salgian,
precizând cã are în plan sã scrie o carte despre maestru.
Luând cuvântul Mariana Terra a fãcut de asemenea deosebite
aprecieri asupra calitãþii ºi valorii picturilor maestrului Salgian.
Poeta Valentina Ciaprazi, apoi, a apreciat faptul cã noi românii
din New York, suntem mândri ºi norocoºi cã avem în mijlocul nostru un
artist de asemenea valoare ca Domnul Garabet Salgian. Domnia sa a mai
subliniat faptul cã tablourile maestrului Salgian sunt o adevãratã
spovedanie pentru cã înainte de începerea lucrului vreunui tablou, artistul
face o realã rugãciune pentru a se putea conecta cu Dumnezeu.
A mai luat cuvântul ing. Dima Lascu, care a adus aprecieri deosebite
asupra subiectelor din tablourile maestrului Salgian, care odatã aºezat în
faþa ºevaletului aratã precum unul dintre marii artiºi ai penelului.
Prof. Dr. Th. Damian a încheiat aceastã deosebitã searã cultural-artisticã
apreciind faptul cã pictorul Garabet Salgian este personalitate de primordin în comunitatea românã din New York atât prin valoarea creaþiei
sale artistice cât ºi prin caracterul sãu cu totul deosebit prin care se
remarcã în viaþa de zi cu zi.
V.M.
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Cãrþi sosite
Una dintre recentele cãrþi ale prolificului
autor Pr. Prof. univ. Dr. Ioan C. Teºu de la
Facultatea de Teologie din Iaºi se
intituleazã Familia contemporanã între
ideal ºi crizã (Ed. Doxologia, Iaºi, 2011,
384 pp.). Lucrarea a apãrut cu
binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscop Dr.
Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei ºi este prefaþatã de Prof. univ. Dr.
Constantin Cucoº.
Pornind de la temeiurile ontologice
ale unirii bãrbatului cu femeia în ºi prin
ceea ce se va numi apoi taina cununiei,
autorul face o competentã incursiune în aspectul comunicaþional,
comunional ºi psihologic al unirii dintre bãrbat ºi femeie, oferã temeiuri
patristice cu privire la viaþa conjugalã a soþilor, discutã problema
esenþialã ºi complexã a copiilor cuplului ºi abordeazã cu deplinã
seriozitate caracteristicile contemporane ale familiei, atât în ceea ce
priveºte idealul acesteia, dar mai ales cu privire la crizele ºi “rãnile”, cum
sunt numite aici, ale uniunii conjugale în societatea post-modernã de azi.
Volumul este atât un studiu sistematic de analizã criticã a istoriei,
destinului ºi destinaþiei instituþiei familiei, cât ºi un îndreptar necesar,
deci binevenit, pentru consolidarea familiei în societatea contemporanã.
Th.D.

Neobositul cercetãtor ºi scriitor Alexandru
Stãnciulescu Bârda, preot, profesor
universitar, editor (director al foarte
cunoscutei edituri “Cuget românesc” din
Bârda-Mededinþi) ne-a trimis un alt volum,
din numeroasele publicate pânã acum,
intitulat Urme (editura menþionatã, 2011,
312 pp.). Pentru autor a scrie e ca ºi cum ar
respira: dum spiro, scribo, ca sã parafrazãm
proverbul latin. Iatã ce mãrturiseºte el însuºi
(coperta patru) despre pasiunea ºi rostul
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scrisului sãu: “Toatã viaþa m-am chinuit sã scriu o carte! Au ieºit mai
multe, pe care le-am rãspândit pânã la marginile lumii. Nu ºtiu, însã,
dacã mãcar vreuna din ele îmi va supravieþui ºi va fi o urmã a trecerii
mele prin acestã lume. ªtiu doar atât, cã fiecare carte este un semn al
iubirii mele faþã de semeni ºi faþã de Dumnezeu, este încã o formã prin
care îmi împlinesc misiunea.”
Volumul de faþã este un florilegiu alcãtuit din povestiri, eseuri,
poezii, documentare, relatãri despre oameni ºi întâmplãri, reflecþii despre
Bisericã ºi ºcoalã, gânduri pastorale, pagini “in memoriam” ºi recenzii
la cãrþi ale autorului sau ale altor autori publicate în editura “Cuget
românesc”. Volumul se citeºte cu uºurinþã datoritã stilului sãu accesibil
iar cuvântul, mai ales din secþia de povestiri, datoritã talentului special
al Pãrintelui, se aºeazã la suflet, prinde rãdãcini ºi dã rod însutit.
Th.D.
Nicholas Buda e un scriitor cunoscut atât în
þarã (unde îºi publicã volumele), cât ºi în
America, unde trãieºte, dimensiunea
dublului loc influenþându-i atât discursul
poetic, cât ºi reflecþia criticã asupra lumii
timpului sãu. Noul sãu volum, 2012 AD:
Sfârºitul violenþei sau timpul unui violent
sfârºit (Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2012, 264 pp.), reprezintã o trecere în revistã
ºi o analizã atentã a unei întregi serii de
texte apocaliptice, în special despre anul
2012, începând cu referiri veterotestamentare, trecând prin Noul Testament ºi
prin alte religii ºi civilizaþii cum ar fi
Hinduismul, Budismul, Maya ºi pânã la rapoarte NASA, articole din
presa internaþionalã, ºtiri la canale ºi programe media de reputaþie stabilã
(CNN, BBC, etc), la enciclopedii, cãrþi ºi alte surse de informaþii.
Calitatea de cercetãtor a autorului se vede atât din diversitatea izvoarelor
la care face apel, cât ºi din acurateþea prezentãrii lor în notele de subsol
ce însoþesc textul. Indicele de nume ºi termeni este foarte bine venit, la
fel ºi bogatul indice fotografic, cu meritul specific al autorului pentru
explicaþia clarã a imaginilor ºi notarea sursei acestora.
Cititorul are în faþã un volum incitant, bine documentat, menit
a duce la conºtientizare ºi reflecþie.
Th.D.
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Literatura omileticã româno-americanã s-a
îmbogãþit cu un nou titlu, un volum de predici,
toate axate pe marele eveniment al Naºterii
Domnului interpretat în context biblic, patristic
ºi de viaþã contemporanã de cãtre vrednicul Pr.
Aurel Sas din Las Vegas, Nevada. Volumul,
Miracol salvator în univers ºi în omenire:
Naºterea lui Iisus Hristos (Reflection
Publishing, Sacramento, CA, USA, 2012, 208
pp.), este prefaþat de I.P.S. Dr. Nicolae
Condrea, Arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe
Române din cele douã Americi. Cum noteazã
I.P.S. Sa, “An de an, Pãrintele Aurel a explicat
aceastã minune considerând perspectiva
istoricã a Naºterii Mântuitorului, semnificaþia teologicã a coborârii lui
Dumnezeu pe pãmânt ºi implicaþiile acestui fapt pentru fiecare creºtin.
Ispitele ºi problemele vremii sunt discutate din perspectiva acestei
minuni.” Il felicitãm pe colegul nostru Pr. Aurel Sas ºi îi aºteptãm cu
nerãbdare volumele urmãtoare.
Th.D.
Arturi Silvestri a rãmas ºi rãmâne în
cultura românã ceea ce a fost: un
creator de culturã. Pe lângã vastele
sale cunoºtinþe interdisciplinare în
domeniile umaniste, pe lângã
pasiunea sa pentru kalokagatie ºi
credinþa în Dumnezeu, pe lângã
intuiþia sa despre valorile deseori
ascunse în spatele aparenþelor, ºi
i u bi r e a p e n t r u i s t o r i a º i
spiritualitatea neamului românesc, cu
spiritul sãu întreprinzãtor, ordonat ºi
tenace, el a creat, ca un demiurg
pãmântean, o lume a lui unde fiecare
a avut loc sã creascã, sã se afirme,
sã-ºi facã un nume. Volumul Nu
suntem singuri: convorbiri cu Artur
Silvestri (ediþia a II-a îngrijitã de
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Mariana Brãescu Silvestri, ed. Carpathia, Bucureºti, 2012, 176 pp.) în
care se întrunesc o serie de interviuri ale sale cu diverse personalitãþi din
mass-media româneascã confirmã aceste afirmaþii.
O astfel de carte este un tribut de onoare necesar ºi binemeritat
pentru cel ce a fãcut din dragostea de aproapele pasiune ºi din pasiune
istorie.
Th.D.
Scriitorul academician Vasile Tãrâþeanu
din Cernãuþi scrie cu flacãrã în vârf de
condei ºi cu lacrima-n suflet. Lacrima nu
stinge flacãra ci o înteþeºte, de aceea
citindu-i poezia (101 poeme, Ed.
Biodava, Bucureºti, 2010, 104 pp.) simþi
cum cuvântul dogoreºte, iar lacrima
devine roua ce singurã te ajutã sã nu te
frigi.... ci sã mergi pe drumul încins al
rostirii acestui poet singular, pe veci
fulgerat de durerea pierderii fiului în
confruntarea feroce, inegalã ºi nedreaptã
cu forþele rãului. Citim împietriþi în
neputincioasã indignare: “Sã fi fost
otrãvit eu/ cel care am reuºit sã muºc o
bucatã/ din viaþa aceasta/ [...]/ Mort fiind
aº fi fost mai fericit poate decât acum/ când gura-mi nesãturatã/ îmbucã
hulpav din hrinca soartei/ ce mi s-a dat dinspre fiu înspre tatã” (Dar nu
tu prea curatule fiu).
Vasile Tãrâþeanu scrie ca un rãstignit pe crucea durerilor
neamului sãu, iar cântecul sãu se face colind ce devine legendã, ce devine
moºtenire, ce devine fiinþã...
Th.D.
Monica Ligia Corleanca este un scriitor româno-american care îºi
surprinde cititorii “iarã ºi iarã” cu observaþia ei finã, cu spiritul critic
ascuþit, cu analiza lucidã a fenomenului vieþii sociale contemporane. Ca
un cãlãtor în tren ce stã la fereastrã ºi priveºte zburândul peisaj, ea vede
ceea ce se vede, dar ºi ceea ce nu se vede. Intuiþiile sale nu dau greº. Asta
o dovedeºte ºi recentul sãu volum Vieþi anapoda (Ed. Vicovia, Bacãu,
2012, 232 pp.), prefaþat de Alexandru Nemoianu, în care, zice
prefaþatorul, “autoarea realizeazã o adevãratã galerie de ‘portrete’ ºi
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creioneazã în tuºe aspre, necruþãtoare
ori pastelate ºi binevoitoare, aspecte
mai puþin luminoase ale vieþii de
cuplu.”
Cel mai important lucru
despre felul cum scrie Monica Ligia
Corleanca, ºi implicit despre acest
volum: când începi prima povestire,
treci necesarmente la a doua, º.a.m.d.,
iar la urmã, tot în mod necesar, oferi
cartea s-o citeascã ºi alþii.
Th.D.

Braºoveanul Puiu Babelicã Cislãu, pe
care cititorii revistei Luminã Linã l-au
întâlnit în paginile acesteia în anii din
urmã, a apãrut în agora literarã cu un
nou volum de versuri, Drumuri în
Cuvânt (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2011,
86 pp.), prefaþat de Ioan-Pavel Azap ºi
postfaþat de Sorin Basangeac. Iatã ce
spune Doru Munteanu în nota criticã de
la sfârºitul cãrþii: “Drumuri în cuvânt
este un volum definitoriu pentru traseul
sãu poetic, aflat acum la vârsta
maturitãþii depline, developând filonul
patriotic al versului sãu, dar ºi prinosul
adus limbii române.”
Evident, Puiu Bobelicã Cislãu
se aflã în pelerinaj câtã vreme cãlãtoreºte în cuvânt. Dacã e perlerinaj,
þinta are o dimensiune sacrã. În adâncuri, cuvântul e locuit de tãcere.
Când ajungi acolo scrisul ºi cântul devin doxologie. Autorul acestui
volum este, evident, pe drumul cel bun.
Th.D.
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Analyzed carefully, the poetry published by Theodor Damian in magazines
in Romania, USA, and elsewhere represents a large and borderless map
of the Romanian soul disseminated in today’s agitated world, as well as
in that of his natal space. Of his rich poetical production, I have selected
101 previously unpublished poems meant to indicate both their genuine
link with his inner world and a certain ascendant evolution which is a side
less evident and evidenced until now: the superior capacity of intuition and
prediction of Theodor Damian’s lyrics, including the tragism of a poietics
of grave playfulness that is characteristic of his literary imagination.
Thus, using the author’s own poetic vocabulary I decided for this
title Unbribables, a novel one in the landscape of our contemporary poetry
(affected by a strange linguistic bulimia) and indicating a book full of
psalmic motives with prophetical value.
This is only one aspect among many others that can be noticed
by lovers of poetry in general and of Theodor Damian’s poetry in
particular.
M.N.Rusu
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Revista Presei
F A MIL IA

ROMÂNÃ ,

SOLIDARITATEA

R EVISTÃ

PE N T R U

ROMÂNILOR

PRETUTINDENI,

DE

Nr. 1/2012 din Baia Mare.
Revista îºi respectã ºi îndeplineºte cu
sfinþenie menirea, dovadã numãrul de faþã
dedicat simpozionului Familiei Române la
Baia Mare 17-19 noiembrie 2011, în care
sunt publicate toate comunicãrile,
însemnãrile ºi repor tajele alocate
evenimentului, constituindu-se într-o
analectã pentru viitor. Subliniem faptul cã
revista aduce informaþii inedite despre
personalitãþi ca Teodor Ardelean, redactor
ºef al revistei ºi nu numai, Constantin Mãlinaº, Constantin Mustaþã ºi
mai ales despre Monografia sociologicã Cornova 1931 de Dimitrie Gusti
ºi colaboratorii Emanoil Bucuþa, H.H. Stahl, Anton Golopenþia,
operatorul Tudor Pasmantir ºi fotograful Iosif Berman. E o lucrare
ºtiinþificã monumentalã apãrutã la Cernãuþi (2011), care ar merita sã fie
reintegratã în circuitul european ºi transoceanic, pentru ca solidaritatea
românilor de pretutindeni sã devinã o realitate cât mai concretã.
M.N.R.

TABOR, revistã de culturã ºi spiritualitate
româneascã, Nr. 11/ februarie ºi Nr. 12/
martie 2012. Este o revistã care ºi-a
câºtigat un loc bine determinat în
contextul revistelor cu tematicã
religioasã ºi teologicã, scrisã în marea ei
majoritate de teologi tineri, dar ºi de
personalitãþi culturale cu o bogatã operã
în spate. Dorin Oancea, Constantin
Cubleºan, Ioan Bizãu, Daniel Buda,
Radu Preda, Alexandru Mihãilã, Dan Ion
Mureºan ºi Paul-Cezar Hârlãoanu, în nr.
11, Florin-Cãtãlin Ghiþa, Radu
Munteanu, Daniela Manea, Andrei
Andreicuþ, Adrian Marinescu, IonuþAlexandru Tudorie, Ioan ªt. Lazãr,

Mircea Gelu Buta, Valentin Ciovie, în nr. 12, sunt nume de la care
aºteptãm o evoluþie mereu ascendentã atât pentru revista Tabor în sine,
cât ºi pentru îmbogãþirea climatului de spiritualitate ºi culturã
româneascã de astãzi.
Un eveniment deosebit din viaþa teologicã ºi culturalã a Clujului
face obiectul unor consemnãri de mare clasã publicisticã (nr. 12). E vorba
de conferirea titlului de doctor honoris causa al Universitãþii Tehnice din
Cluj, Mitropolitului Andrei Andreicuþ. Astfel o Laudatio ºi un articol
semnat de însuºi sãrbãtoritul, Complementaritate ºi nu antagonism, ne
aduc date noi despre personalitatea acestuia, mult mai bogatã decât am
bãnuit-o noi când l-am cunoscut ca episcop la sfinþirea bisericii din
Mãgina-Aiud. Un eseu intitulat Grâul ºi neghina, priviri “critice” asupra
tradiþiei ortodoxe se întâlneºte cu ideile afirmate în cadrul simpozionului
nostru de la New York, despre felul cum sunt comentate revistele din þarã
ºi strãinãtate în media tiparului, dar care scapã din vedere tocmai
existenþa revistei Luminã linã din New York. Noi, însã, nu le scãpãm pe
cele din þarã, bucurându-ne de expansiunea rubricilor de teologie. Pentru
românii de pretutindeni.
M.N.R.

CURTEA DE LA ARGEª, Nr. 5, Mai 2012. O revistã lunarã care devine
interesantã, aºteptatã cu fiecare numãr ce apare. In cel de faþã reþine
atenþia faptul cã între Curtea de Argeº ca oraº ºi Cernãuþi sunt distanþe
geografice, nu însã ºi de culturã ºi suflet românesc. Sub titlul de rubricã
“Podul de reviste”, Curtea de la Argeº aduce lângã noi articole despre
compozitorul basarabean Eugen Doga ºi fragmente din publicaþia
Literatura ºi Arta despre aceeaºi personalitate. De asemenea, observãm
cã ºi distanþele dintre Curtea de Argeº, Paris, Toledo, Utrecht, sau Grand
Forks (Canada) se micºoreazã spiritual când ne sunt evocate alte
personalitãþi, de pildã Elena Vãcãrescu, Tristan Corbière, hispanistul
Alexandru Ciorãnescu sau olandezul Wim Lamfers. Sunt nume ºi texte
în acestã revistã care ne conving cã europenismul culturii române este în
ofensivã. Felicitãri.
M.N.R.
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Expansiunea valorilor româneºti
Un fenomen cultural autohton care
câºtigã teren publicistic ºi editorial de la
an la an rezidã în elaborarea pe plan local
a unor lucrãri dedicate unor teme de
actualitate ale învãþãmântului de astãzi ºi
unor intelectuali care se angajeazã cu
devotament în (re)scrierea de studii sau
dicþionare corespunzãtoare.
Un exemplu în acest sens îl
reprezintã simpozionul organizat de
Cercul metodic al profesorilor de istorie,
zona Sãveni, Inspectoratul ºcolar al
judeþului Botoºani, ºi ºcoala cu clasele IVIII “Teofil Vâlcu” din Hãneºti.
Materialele editate cu acest prilej,
plachetele consistente ideativ Hãneºti –
galeria personalitãþilor istorice ºi Atitudinea elevilor faþã de temele
pentru acasã, datorate colectivului format de Georgicã Manole
(coordonator), Lucian Manole, Viorica Teodorescu, Artemiza Damian ºi
Mihaela Manole se constitutie într-o sursã bibliograficã autorizatã, bine
redactatã ºi elegant tipãritã. Dincolo de Auxiliarul didactic reprezentat
de broºura despre Atitudinea elevilor... ne reþin atenþia paginile rezervate
unor personalitãþi universitare precum Emilio Zaharia, un arheolog de
elitã, Adrian Ardeþ, arheologul viitorului, Petre Otu, un istoric împlinit,
Leon ªimanschi, marele boem, Paul Ungureanu, un istoric ºi un publicist
consacrat, Theodor Damian ºi influenþa beneficã a ortodoxismului în
creaþie, pagini deosebit de valoroase pentru un viitor cercetãtor al
fenomenului naþional ºi universal în expansiune didacticã ºi lexicologicã,
cum spuneam la început.
M.N.R.

La Timiºoara apare revista Lumina Divinã sub egida parohiei ortodoxe
române “Calea Lugojului”, Biserica din “Badea Cârþan”, cu hramul
Naºterii Maicii Domnului, redactor ºef: Horiana Þâru, ajutatã de un
serios grup de profesori, preoþi, scriitori, între care P.C.Pr. Ic. St. Horia
Þâru, parohul parohiei sus amintite.
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Pe lângã faptul cã revista
promoveazã în mod consecvent
valorile locale pe multiple planuri:
istorie, religie, literaturã, ºtiinþe, etc,
ea încurajeazã eseul de observaþie
socialã ºi creaþia literarã, oferã un
generos spaþiu debutanþilor, dedicã
numeroase pagini ºi fenomenului
literar ºi cultural român în general,
incluzând aici ºi autori din zonele
româneºti din afara graniþelor
actuale ale României.
Publicatã în condiþii grafice
de calitate, revista Lumina divinã îºi
împlineºte prin editorii ei o nobilã
misiune extrem de necesarã în
lumea de azi: dialogul Bisericii cu
societatea, dialog în care Biserica se aratã a fi nu doar un interlocutor pe
mãsura partenerului, ci ºi o gazdã care fãrã prejudecãþi cheamã la dialog
ºi-l administreazã colegial cu cei implicaþi, într-o acþiune menitã sã
depãºeascã misconcepþiile trecutului ºi sã deschidã o nouã cale de viitor.
Th. D.
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GALERIA SPIRITUS

Doru Tsaganea, The Brazilian Christ

Retrospectiva trimestrialã

Joi, 22 Martie 2012 la Râmnicu Vâlcea a avut loc evenimentul
anual “Zilele Luminã Linã” organizat de Theodor Damian, directorul
revistei ºi de scriitorul Gheorghe Puiu Rãducanu din Rm. Vâlcea ºi
moderat de scriitorul ºi ziaristul Ion Barbu. Ziua culturalã a fost excelent
organizatã ºi s-a bucurat de o largã participare a numeroºi scriitori de pe
plan local dar ºi din multe alte oraºe din þarã (vezi reportaj de Dumitru
Gãleºanu, “Zilele revistei Luminã Linã. Gracious Light”, în Gândacul de
Colorado (online: www.gandaculdecolorado.com) ºi în New York
Magazin, An. XV, Nr. 758, 4 Aprilie 2012, New York, pp. 18-19. De
asemenea vezi situl Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã, New York: www.romanian-institute-ny.org.

Vineri 6 Aprilie în cenaclul “M. Eminescu “ din New York a fost
lansat volumul În pas cu timpul, la 92 de ani, de Tiberiu Horvath.
Volumul a fost prezentat de Theodor Damian, Mariana Terra, M.N. Rusu
ºi Timotei Ursu (textul acestuia din urmã a fost citit de Valeriu
Moldoveanu). Au mai luat cuvântul Grigore Culian, Vasile Bãdãluþã,
Grigore Sandul, Napoleon Sãvescu, Lia Lungu, Sanda Georgescu, Ioan
ªuteu, Florin Cârlan, George ªtirbei, John Romericus, George ªchiop ºi
autorul (vezi reportaj de Otilia Montano, “Lansarea volumului In pas cu
timpul - la 92 de ani”, în New York Magazin, An XVI, Nr. 759, 11
Aprilie 2012, New York, p. 17; de asemenea reportaj de Mariana Terra,
în Romanian Journal, Nr. 697, 18 Aprilie 2012, New York, p. 16).

Duminicã 8 Aprilie 2012, a avut loc la Biserica noastrã slujba
Intrãrii Domnului în Ierusalim (Floriile). Aceasta a reprezentat pentru
comunitatea noastrã un eveniment deosebit de important deoarece în
1993 Biserica “Sf. Ap. Petru ºi Pavel” a avut prima ei slujbã în aceastã
mare zi de praznic, anul acesta deci sãrbãtorind 19 ani de la înfiinþare.
Slujba de Florii a început la ora 1:30 PM ca de obicei, dupã care a avut
loc sfinþirea salciei ºi tradiþionala masã de peºte.
Cu acest prilej s-a anunþat programul slujbelor din sãptãmâna Sf.
Patimi ºi de Sf. Paºti, cu posibilitãþile de spovedit ºi împãrtãºit, iar Pr.
paroh Theodor Damian a prezentat raportul sãu anual de activitate pe
plan liturgic, spiritual-pastoral, ecumenic, financiar, administrativ ºi cultural.
Totodatã galeria de artã “Spiritus” a Institutului nostru (director Viorica
Colpacci) a prezentat o expoziþie de picturã. Cu aceastã ocazie au vorbit
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Pr. Theodor Damian, artiºtii Viorica Colpacci, Garabet Salgian ºi Doru
Tsaganea.

Duminicã 15 Aprilie s-a celebrat la Biserica Sf. Ap. Petru ºi Pavel
din New York marele praznic al Învierii Domnului. Sf. Slujbã a fost
urmatã de agapa din sala socialã, iar dupã amiazã, de Vecernia Învierii.

Duminicã 29 Aprilie Biserica noastrã a primit vizita P.S.Episcop
vicar Ioan Casian de Vicina. La slujba arhiereascã au participat în afarã
de Pr. Paroh Theodor Damian, preoþii George ªchiop ºi Constantin
Preoteasa.

Vineri 4 Mai 2012 la Cenaclul literar, într-o ºedinþã specialã, a
avut loc o prezentare a legãturilor revistei Luminã Linã cu presa literarã
din þarã. Au vorbit Theodor Damian ºi M.N. Rusu.

Duminicã 6 Mai la Biserica “Sf Ap. Petru ºi Pavel”, New York,
s-a sãrbãtorit Ziua Mamei dupã tradiþia americanã, precum ºi ziua
monarhiei ºi a independenþei de stat a României. Primul eveniment a fost
evocat de criticul ºi istoricul literar M.N. Rusu, iar celelalte douã de Prof.
Dr. Doru Tsaganea de la Metropolitan College of New York. La agapa
festivã organizatã cu acest prilej în exclusivitate de domni, inclusiv
servitul la masã, au recitat din poezia lor scriitorii Theodor Damian ºi Ion
Burcin.

Între 10-12 Mai 2012 a avut loc la Universitatea de Vest din
Kalamazoo, Michigan, cel de-al 47-lea Congres Internaþional de Studii
Medievale. Tematicile generale ºi prezentãrile din cadrul sesiunilor
organizate de Institututul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã,
New York, au fost dupã cum urmeazã:
Exploring Medieval Values in Asia Minor and South-Eastern European
Geographies, cu lucrãrile:
Poetry as Witness. Gregory of Nazianzus's Three Special Vocations:
Theology, Mysticism, Poetry de Theodor Damian; The Language of
Gender in the Byzantine World de George Lazaroiu; Gregory of
Nazianzus: A Life of Contemplation and Action de Nicholas Groves.
Romanian Medievalia: Narratives of Identity cu lucrãrile:
Identity Construction: Medieval Women in Romanian Historical Fiction
de Ramona Mihaila; Ecclesiastical Art and Architecture at the
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Crossroads: The Church of the Three Hierarchs in Iasi de Alice Sullivan.

Vineri 18 Mai 2012 în Cenaclul nostru a avut loc o dublã
sãrbãtorire: aniversarea a 60 de ani de viaþã a D-lui Grigore Culian ºi a
15 ani de apariþie neîntreruptã a ziarului pe care îl conduce, New York
Magazin. Au vorbit scriitorii Theodor Damian, M.N. Rusu, Mircea
Sãndulescu ºi autorul.

Vineri 8 Iunie 2012 cenaclul nostru l-a avut invitat pe artistul
Garabet Salgian din New York. Domnia sa a þinut o prelegere pe tema:
“Bazele materiale ºi tehnice ale picturii”. Au elogiat personalitatea
distinsului oaspete Theodor Damian, Ion Burcin, Valentina Ciaprazi,
Mariana Terra, Dima Lascu.

ANUNÞURI
Biserica noastrã: St. George Episcopal Church in Astoria, pe 27 Ave
cu 14 Street (lângã East River).
Slujbele duminicale (Sf. Liturghie) au loc la ora 1:30 PM.
Mijloace de transport: Metrou N ºi W pânã la staþia Astoria Boulevard;
bus Q18, Q102 ºi Q103.
Programele de Studiu Biblic ºi ale Cenaclului literar “Mihai
Eminescu” se vor desfãºura dupã urmãtorul orar:
Studiul Biblic (sunaþi pentru înscriere la 718-626-6013)
Cenaclul literar: Vinerea la fiecare douã sãptãmâni. Pentru detalii sunaþi
la 718-62-6013 sau vizitaþi www.romanian-institute-ny.org.
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