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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi
compatrioţi din Dacia Traiană.
Ni Se cam veştejise diploma noastră de
nobleţe, limba însă ne-am păstrat-o.”
MIHAI EMINESCU
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TEREZIA FILIP

Metafora florii fertile sau poezia ca veşmânt
al adevărului
În poema de debut De-aş avea din 1866, cu importante
conotaţii de ars poetica, Eminescu utilizase o metaforă aparent
naivă – floarea mândră-dulce-răpitoare – ce viza în chip
simbolic chiar temele fundamentale ale liricii sale, iubirea,
feminitatea şi poezia. La zece ani de la debut, imaginarul său
liric reia simbolul floral într-o nouă ipostază ce codifică o dată
mai mult, atât sensul oricărei împliniri în existenţă cât şi sensul
creaţiei poetice autentice. Multe flori sunt dar puţine/ Rod în
lume o să poarte este ipoteza poetică ori metafora enunţată
gnomic, conform căreia floarea şi înflorirea reprezintă însăşi
tetativa materiei, a oricărei fenomenalităţi ori a realului însuşi, de
manifestare plenară în existenţă dar şi forma sau formula de
exprimare a acestui adevăr.
În cunoscuta poemă Criticilor mei1, o veritabilă ars poetica şi
aceasta, poetul creează antinomia extrem de relevantă pentru
opoziţia fals-autentic, flori deşerte – flori purtătoare de rod.
La un alt nivel semantic, metafora florală defineşte aici, pe de-o
parte, forma sau formula artistică perfectă estetic dar nu
suficientă în sine pentru a exprima esenţa rară pe care arta şi
poezia sunt destinate să o releve, şi, pe de altă parte, adevărul ca
1

Finalizată de poet, în 1876, cf. Alain Guillermou, Geneza interioară a
poeziilor lui Eminescu, p. 543.
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esenţă miraculoasă ce ferilizează cuvântul, enunţul sau orice altă
operă omenească şi conferă rodul sau sensul oricărei creaţii.
Oricât de simplă în aparenţă, metafora flori roditoare vs flori
deşerte comunică un sens profund extrem de valabil pentru
poezia şi critica tuturor timpurilor, implicit pentru cele de azi.
Simbolismul eminescan al florilor infertile sau deşerte are
explicaţii aparent simple prin asemănarea din nou2 a
florii/înfloririi cu arta sau creaţia învestită cu harul sensului în
ea, al adevărului ca esenţă a creaţiei umane.
Pe de-o parte, cuvântul poetic – floare a rostirii şi minţii
omeneşti, oricât de perfectă şi frumoasă, „când nimic nu ai a
spune” şi nu e decât simplă ţesătură lipsită de sens, duce la
facilitate şi mimetism, la cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune.
Căci în absenţa sensului – a adevărului – pe care, poezia, precum
floarea fecundă, e menită să-l adăpostească în sine, produce doar
„flori deşerte”, lipsite şi de frumuseţea şi şansa rodirii. Metafora
„florii deşerte”, infertile, creată aici de Eminescu, se poate
aplica oricărui produs poetic, literar sau artistic de orice fel, ea
reprezentând simbolic sintagma lirică lipsită de sens ori de
adevăr, metafora, versul ori chiar poemul în întregimea lui, care,
prin sau dincolo de formă, nu comunică nimic. Orice creaţie
lipsită de esenţa adevărului în ea e, astfel, în opinia poetului,
simplă textualizare, înşiruire de flori deşerte.
Pe de altă parte, floarea roditoare sau mândră-dulcerăpitoare – vie, aşa cum o visa poetul încă din poema De-aş
avea, este indiciul autenticităţii sau al acelei esenţe rare ce
reprezintă sâmburele viu şi misterios al vieţii şi al artei –
adevărul existenţei ce se cere exprimat „...când inima-ţi
frământă/ Doruri vii şi patimi multe/ şi a lor glasuri, a ta minte/
Stă pe toate să le-asculte.” (Criticilor mei) Rodul sau esenţa
2

Precum în De-aş avea unde floarea mândră-dulce-răpitoare desemna
iubire, feminitate creaţie.
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aceasta vie a florii autentice reprezintă în plan simbolic,
tulburătoarea energie a existenţei din care se nutresc mereu şi
viaţa, şi poezia sau arta, căci rodul este, prin urmare, acel ceva
aparte ce conferă sensul, viabilitatea şi durabilitatea entităţii
florale intrate-n circuitul metamorfozelor ori care se confundă cu
acestea. Când poartă în ea, ca un sâmbure, acestă esenţă rară şi
preţioasă, poezia este, în accepţiune eminesciană, nu stearpă
înşiruire de cuvine, nici mimetice sunete sterile ori simplă
textualizare – flori deşerte, ci floare fertilă, supusă rodirii şi
menită să releve în lume şi să perpetueze un sens anume, creaţie
autentică, elaborată cu dificultate şi destinată unei active rodiri în
oricare din planurile existenţei, istoric, social şi spiritual. Căci
poezia, arta în general, perpetuează, în fond, în formele ei
imaginare, viaţa, preluând tensiunea gândurilor şi sentimentelor
omeneşti ce se cer cu tărie relevate: „Ca şi flori în poarta vieţii/
Bat la porţile gândirii;/Toate cer intrare-n lume,/ Cer veşmintele
vorbirii.” (Idem).
Imagine emblematică pentru creaţia poetică, floarea
fertilă a poeziei contopeşte în sine două componente esenţiale ce
susţin edificul creaţiei: ontologicul pe de-o parte, şi poeticul, pe
de alta: adică, Adevărul existenţei – esenţă şi miez al ei, şi
Frumuseţea sau forma care-l cuprinde într-un veşmânt pe
măsura acelei demnităţi pe care Adevărul o conferă întotdeauna
oricărui lucru în care se instalează. Ambele, Frumuseţe şi
Adevăr, – formă şi esenţă sau, în simbolizarea eminesciană,
floare şi rod – presupun şi reprezintă o dublă operaţiune poetică
şi o dublă consecinţă a acesteia. Pe de-o parte, se petrece
elaborarea şi adecvarea formei lucrului creat sau a imaginii sale,
– când e vorba de poezie, a imaginii poetice – la esenţa sa din
care provine, la intelectul divin, sau ceea ce, M. Heidegger
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numeşte adecvatio rei ad intelectum3. Acest act explică în fapt,
gestul şi operaţiunea poetului pentru care arta sa este lucrare
migăloasă, ţesătură sau edificare cât se poate de responsabilă şi
configuraţie sau adecvare, pentru a da forma potrivită dorurilor
poetice, vii, patimilor, sentimentelor care se cer exprimate:
„...Bat la porţile gândirii”,/Toate cer intare în lume,/ Cer
veşmintele vorbirii.” (Criticilor mei). Căci adevărul,
sentimentele, trăirile pretind imperativ formă, îmbrăcare în
cuvinte şi simbolizare pe potriva lor. Înveşmântarea adevărului
în cuvinte – veşmintele vorbirii – este, poate, metafora cea mai
simplă şi mai relevantă pentru definirea simbolică a creativităţii
poetice. Această operaţiune presupune însă o abilitate şi-o
inspiraţie ce îşi au originea în ceea ce Heidegger numeşte simplu,
intelectul divin – intellectus divinus4 şi în acţiunea acestuia
asupra intelectului uman. Există aici o dublă legătură, sesizată
subtil de filosof. Pe de-o parte, forma lucrului creat de imaginaţia
umană este, în momentul imaginării şi al exprimării sale,
adecvată la intelectul divin, modelată după tiparul său imanent,
absolut. Pe de altă parte, şi intelectul divin însuşi se adecvează
formei lucrului creat. Astfel se naşte arta cu sens, cuvântul
roditor ce poartă în el, ca esenţă divină, adevărul.

3

M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii. Despre esenţa adevărului.
Traducere şi note introductive Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu,
1988, Editura Politică, Bucureşti, pp.138-139. Vorbind despre esenţa
adevărului, filosoful observă dublul sens al acestei adecvări: adevărul ca
adecvare a lucrului la intelect „adequatio rei ad intellectum” care stă
chezăşie pentru posibilitatea reversului său – adequatio intellectus ad
rem”, adică a ideii la propoziţie, a intelectului la lucru, ambele fiind
„izvorâte din unitatea planului divin al creaţiei şi fiind una pe măsura
celeilalte”, după cum afirmă Heidegger.
4
Ibidem: În viziune heideggeriană adevărul este de de esenţă divină. Căci
creat fiind de intellectus humanus, capacitate conferită omului de către
Dumnezeu, el corespunde de fapt acelei ideea divine, gândite dinainte de
către sau în intellectum divinum.
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Perspectiva eminesciană asupra poeziei respectă cu
certitudine acest plan unitar şi divin al creaţiei, întrezărit şi de
Heidegger, conform căruia, omul creator acţionează doar în
cadrul planului divin, al operei demiurgice, subsumat şi totodată
coautor acesteia, căci harul sau intelectul uman este de esenţă
divină iar existenţa şi creaţia omenească se produc şi se
desfăşoară în acest context. În opinia poetului, poezia autentică –
de aur, am putea spune – nu poate fi concepută înafara celor
două condiţii, Adevăr sau esenţă, pe de-o parte, şi formă sau
Frumuseţe pe măsura acestei esenţe, adică lucrare, operaţiune
ori operă, pe altă parte. Sau, în alţi termeni, intelect sau
înţelepciune privite ca adevăr sau esenţă divină, pe de-o parte,
şi creaţie, operă – „floare” ori formă, pe de altă parte.
Intellectus et res – intelect şi lucru sunt condiţionările şi
dificultăţile creatorului care operează acea dublă adecvare de
care vorbeşte filosoful, a lucrului5, în sensul de creaţie, operă
sau de înfăptuire, la intelect şi, simultan, a intelectului la lucrul
creat. În acest caz, acceptăm intelectul ca Adevăr şi lucrul ca
înfăptuire, operă, edificare, artă sau, metaforic spus, floare,
iscată prin inspiraţie de mintea omenească. În accepţiune
eminesciană nu rostirea spontană şi nici gesticulaţia ludică ori
ironică, atât de practicate în poezia postmodernistă, definesc
gestul creator autentic. Astfel de procedee spontane şi aleatorii nar reuşi decât în parte ori chiar deloc, potrivirea în forma poeziei,
a Adevărului şi a Frumuseţii, găsirea tiparului perfect ori a
veşmântului potrivit Adevărului.
Această potrivire pare a fi numărul de aur, atins în
momentul de maximă tensiune al creaţiei, definit de Eminescu ca
fiind unul dramatic: „Ah, atuncea ţi se pare/ Că pe cap îţi cade
cerul;/ Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă adevărul!”(Idem).
Numai cuvântul special, multcăutat asigură adecvarea perfectă
5

în sensul de creaţie, operă sau de înfăptuire
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ori cât mai apropiată a imaginii (formei) cu esenţa proprie
Adevărului care, în accepţiunea eminesciană, precum în cea a lui
Heidegger, este de natură divină, ori poartă o amprentă divină.
Acesta se confirmă a fi sensul metaforic al florii fertile sau al
florii purtătoare de rod în viziunea eminesciană din poema
Criticilor mei.
O asemenea realizare constituie însăşi piatra de încercare
pentru orice creator, căci numai printr-o lungă căutare sau
elaborare, cuvântul devine roditor iar construcţia ori „ţesătura”
poetică – miraculoasă floare, fecundă, ce îmbie, încântă şi
înveşmântează poetic Adevărul ca pe o esenţă vie. Numai
condiţionată de această dublă şi reciprocă armonizare: esenţăformă, intelect-lucru, creaţia poetică se subsumează planului
divin al creaţiei iar poetul primeşte şi adoptă o putere
demiurgică. El îşi asumă, ca pe-o misiune, gestul de-a
crea/elabora nu flori deşerte ci flori fertile, veşminte pentru
Adevăr, pe măsura demnităţii şi a frumuseţii acestei instanţe ce
fertilizează cuvântul – pentru a nu rămâne vid, caduc, inutil. O
astfel de armonizare e pentru poezie, o veritabilă conjuctio6 ce
se petrece în cazul lui Eminescu, dificil şi chiar dramatic, sub
veghea neîndurătoare a raţiunii.
Aceasta şi explică probabil, o anumită facilitate a poeziei
ludice şi ironice, în post-modernitate, pastişate ori mimate,
„confecţionate” mai mult sau mai puţin spontan din clişee şi
formule amprentate de locuri comune, de imagini voit banale,
eludând acea conjunctio de tip alchimic ori mistic, ce conferă
6

Andree Samuels, Bani Shorter, Fred Plaut, Dicţionar critic al psihologiei
analitice Junghiene, Traducere din engleză şi studiu introductiv de Corin
Braga, Humanitas, Bucureşti, 2005. pp.72-73, Conjunctio, „Simbol
alchimic al unirii unor substanţe neasemănătoare, căsătorie a opuşilor
într-o relaţie ce dă roade prin naşterea unui nou element.”[...[ După Jung,
ceea ce căutau alchimiştii era „o unire a formei cu materia. Fiecare
cojunctio combină potenţial aceste elemente.”
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poeziei romantice şi oricărei creaţii, măreţie, camuflând totodată
dificultatea obţinerii ei.
Astfel, rafinată îndelung şi elaborată dificil, precum aurul
alchimic ori aurul obţinut din amalgamul mineralităţii, poezia
eminesciană se iscă miraculos precum o floare fertilă, sub
veghea neîndurătoare a raţiunii. Momentul e surprins sugestiv de
Eminescu: „Dar când inima-ţi frământă/ Doruri vii şi patimi
multe/ Şi-a lor glasuri, a ta minte/ Stă pe toate să le-asculte,// Ca
şi flori în poarta vieţii/ Bat la porţile gândirii,/ Toate cer intraren lume,/ Cer veşmintele vorbirii.” (Idem) – implicând imperativ
relaţia pathos-logos. Intransigenţii „ochi de gheaţă” ai Logosului
acţionează justiţiar în asemenea momente, pentru a filtra
subiectivitatea auctorială ce năvăleşte patetic în câmpul poeziei,
în cuvinte, cu Doruri vii şi patimi multe, şi a o decanta până la
esenţe: „Pentru a tale proprii patimi,/ Pentru propria-ţi viaţă,/
Unde ai judecătorii/ Nenduraţii ochi de gheaţă?” (Idem).
Intervenţia Logosului e punctul de maximă tensiune ce veghează
acest moment de conjunctio în care se iscă poezia ca floare sau
înflorire, în care cuvintele căutate să devină nici mai mult nici
mai puţin decât veşminte potrivite pentru adevăr: „Ah, atuncea ţi
se pare/ Că pe cap îţi cade cerul:/ Unde vei găsi cuvântul/ Ce
exprimă adevărul?”(Idem). Acesta e momentul ce, în accepţiune
clasică, ţine de o ordine strict creatoare, destinată numai poetului,
nu criticilor al căror rol e pur formal, o elaborare de cuvinte de
convenienţă, de flori deşerte: „Critici, voi cu flori deşerte/ Care
roade n-aţi adus/ E uşor a scrie versuri,/ Când nimic nu ai de
spus.” (Idem). Pentru poet e cât se poate de clar: când nu esenţa
adevărului primează, poezia e simplă mimare, joc sau o imitaţie
sterilă de sensuri.
Există însă în experienţa lirică eminesciană şi momente
când contemplarea poetică eşuează. Atunci şi exprimarea,
ţesătura textului, nu este mai mult decât o simplă înşiruire de
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cuvinte fără esenţa adevărului în ele, discurs caduc ce nu
salvează sensul, nu încheagă poema, căci jocul imaginar rămâne
reverie sterilă: „Vis nebun, deşarte vorbe,/ Floarea cade, rece
cântu-i/ Şi eu ştiu numai atâta/ C-aş dori odat, s-o mântui.” (Cemi şopteşti atât de tainic...). De aici şi decepţia poetului. Criza
contemplaţiei ori a rostirii poetice are, în astfel de momente,
două cauze subtile şi dificil de explicat. Prima dintre ele poate fi
imposibilitatea comunicării esenţei doar vag intrezărite şi dificil
sau imposibil de captat în cuvinte...„Ah, atuncea...” când „pe
cap îţi cade cerul!”, după expresia poetului. Cuvintele nu
reuşesc uneori să prindă din zbor şoapta esenţială misterioasă a
adevărului obturat, rămas pentru totdeauna tainic, neînţeles. A
doua cauză o reprezintă însăşi pierderea sensului divin al
inspiraţiei, căci întrezărirea ori percepţia lui fugară face
imposibilă captarea adevărului în cuvinte ori în vreun tipar
imaginar. Şi Ion Barbu sesiza de altfel acest risc al pierderii
sensului sau al ideii ce susţine poema „De harfe răsfirate ce-n
zbor invers le pierzi”.
Aceste momente de dificultate le exprimă în nuanţele lor,
o aparent naivă poemă eminesciană, datată din perioada ieşeană,
Ce-mi şopteşti atât de tainic. Neglijată de critică ori considerată
mai puţin relevantă şi tipărită postum, poema al cărei cod liric
foloseşte simboluri specifice mai degrabă liricii peisagiste, uzând
de termenii izvor, tainic, şopteşti, teiul, undă, cânturi, floare
dusă de valuri. Dar nu despre un imaginar peisagist e vorba aici,
ci despre hermetizarea romantică a unui moment de criză a
inspiraţiei şi a creaţiei. „Ce-mi şopteşti atât de tainic/ Tu, izvor
de cânturi dulci?/ Repezind bălaia undă,/ Floarea ţărmului o
smulgi// Şi o duci, o duci cu tine/ Vâjâind încet pe prund;/Ale
tale unde floarea/ Cine ştie unde-ascund?” Izvorul cu unde
repezite-n valuri, ce duc cu ele o floare smulsă din ţărm, pare
simbolul propriului destin poetic tumultuos şi patetic ce
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activează subteran, din care lipseşte însă, dusă de val, floarea
iubirii sau a inspiraţiei:„Astfel trece şi viaţa-mi/ Dar o floare-n
vauri nu e,/ Nici nu spun ca tine dorul/ Nimăruie, nimăruie.”
Faptul acesta îl închide pe poet într-o frământată şi dureroasă
tăcere: „Ci eu trec tăcut ca moartea,/ Nu mă uit la vechii munţi;/
Scrisă-i soarta mea în creţii/ Întristatei mele frunţi.”(Idem)
Rătăcirea singuratică şi izbucnirea-n discurs, doar în solitudine,
în prezenţa teiului, a codrului şi izvorului – „Numai colo unde
teiul/ Lasă floarea la pământ/ Eu încep să mişc din buze,/ Să
trimit cuvinte-n vânt” – pare o gesticulaţie vană ce nu asigură
bucuria rostirii şi atingerea sensului, nici plăcerea vieţii, fapt ce
aminteşte de cunoscuta metaforă flori deşerte, rostite în van, fără
vreun sens în ele. „Vis nebun, deşarte vorbe/Floarea cade, rece
cântu-i” e o construcţie metaforică florală a absenţei sensului din
cuvântul/cântul poetic, devenit „rece”, caduc, fără sens. Când
discursul e rostit retoric şi steril, floarea sensului cade ori se
pierde din el, atunci fantoma extincţiei îi apare poetului ca o
salvare din sterilitatea existenţială şi poetică: „Şi eu ştiu numai
atâta/ C-aş dori odat’s-o mântui.” (Idem).
Şoaptele, izvorul de cânturi dulci, unda bălaie, ţărmul sunt
coduri ale unui peisaj interior, al subconştientului poetic,
arhetipal, în care toate acestea funcţionează ca însemne şi
elemente ale creaţiei. Într-o formulă extrem de concretă, ele
alcătuiesc materialul de construcţie poetică – izvorul de cânturi
dulci, al inspiraţiei, al ideii sau al sensului evanescent. Floarea
ţărmului, ce se pierde-n valuri, dusă departe de unda izvorului, în
zonele ceţoase de unde nu mai poate fi recuperată vorbeşte
subliminal de o zonă ceţoasă, subiacentă conştiinţei. Lumea din
acest poem e cea a subconştientului poetic în care activează, mai
mult sau mai puţin clar ori mai mult sau mai puţin obscur,
imaginile ce tind să se-nchege în ţesătura textului şi adevărurile
subliminale care le răscolesc şi le iscă.
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Cât de departe conduce în imaginarul eminescian metafora
florii fertile atât de relevantă pentru semantica poetică, o
confirmă evoluţia în viziunea eminesciană a acestui simbol de-a
lungul mai multor poeme. De la floarea mândră-dulce-răpitoare
capabilă să cânte undoind încetişor – vag ideal poetic al
începuturilor, la floarea roditoare – simbol al creaţiei poetice în
ansamblu, al metaforei ori al poemului însuşi, iscat miraculos
sub
puterea
guvernatoare
a
trinitatăţii
AdevărFormă/Frumuseţe-Logos se ajunge, în cele din urmă, la
recurenţa simbolică a florii de aur cu semantica ei mai complexă
în câteva din marile poeme.
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ANDREI ROŞCA

PLUGUŞOR DIN CHIŞINĂU

Urare de Anul Nou
Mâine anul se-nnoieşte
Pluguşorul se porneşte
Pe la case-a colinda...
Aşa colindam cândva.
Astăzi mulţi îi zic aşa
Mâine anul se-noieşte
Sărăcia se-nmulţeşte
Şi la mulţi în a lor casă
Ea devine tot mai crasă
Încontinuu se îngraşă.
Bărbaţi ai Neamului-s puţini
Restu-s slugi pe la străini.
De-aceea pentru scăpare
Ne-adresăm la guvernare
Cu o rugăminte mare
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Ca în anul care vine
Facă să trăim mai bine
Ş-acum roata măi flăcăi
Zice-ţi toţi odată hăăăăi!
Dom' Timofte Preşedinte,
Nu uitaţi că înainte
Mergem toţi în Europa
Ţăranul, savantul, popa.
Lupu nu se răsgândească
Vizând limba strămoşească
Căci doar ştie-ntreaga lume
Că româna-i al ei nume.
Nu-i aşa voinici flăcăi?
Mânaţi măăăi!
Ghimpu să-şi ascundă ţepii
Pe duşmani să mi-i înţepe
Şi să-i ia peste picior
Pân-de mamă le-o fi dor.
Prim ministru Vlad Filat
Să ne facă-un an bogat
Cu salarii măricele
Bine să trăim cu ele.
S-avem şi noi medicină
Cea care-i în ţări străine
S-o menţină guvernarea
Cu o bună finanţare.
Şi-ncodată dragii mei
Mai strigaţi odată hăăăăii!
Să dea Domnul pân'la vară
Comuniştii să dispară
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Cu partidul lor în ţară
Să nu facă hărmălaie
Şi în Parlament bătaie.
Iar ai lor de-or adera
La un alt partid cumva
Ideologia să-şi lase
Mai bine la a lor case.
Să nu mintă pe popor
Cu statalitatea lor
Că tot cu minciuni ne-au dus
Pân' numărul l-i s-a redus.
Iarăşi moldovenii mei
Mai strigaţi odată hăăăi!
Iar acum ne-ntoarcem, ţară
La istorica urare
Semne bune anul are
Cu nea multă pe ogoare
Dar vom mai vedea la vară
De n-ar da arşiţa iară.
Pân-atunci să trăiţi bine
Toţi în anul care vine
Fii ai Daciei străbune.
La Mulţi Ani stimată lume
În auzul tuturor
La Mulţi Ani, iubit popor.
Mânaţi măăăi!
Aho-o-o-o!
decembrie 2012
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GALINA FURDUI în DIALOG CU
VALERIU IONAŞ:
,,SPIRITUALITATEA SE ZIDEŞTE ZI DE ZI,
CLIPĂ DE CLIPĂ...”

I. Suntem o picătură de Absolut
Galina Furdui: Astăzi, când rămânem
plasaţi cu desăvârşire în cadru unei
libertăţi inflexibile şi o atestăm drept
modus vivendi, problemele evidenţiate
ne obsedează ca nicicând, de parcă ar
vrea să dezlege nişte noduri, să ne
vorbească ceva, să ne îndemne...
Probabil că, avem de afacere, domnule
Valeriu Ionaş, cu nişte particularităţi
ale spiritului uman, lăsate fără atenţia
cuvenită, deoparte de aspiraţiile noastre
cotidiene…
Valeriu Ionaş, publicist: În zilele noastre libertatea este un lux, o
sarcină practic irealizabilă. Trăim o acută insuficienţă de libertate. Şi
nu doar atât! Timpul s-a comprimat la maxim şi ne pătrundem de un
relativism izbitor, când între adevăr şi minciună, tot mai des, se pune
semnul egalităţii. Binele şi răul au fost apropiate atât de mult unul de
altul, încât se contopesc în ambianţa unei vieţi înţesate cu evenimente
şi manifestări controversate. Pe acest fundal abia mai pot fi întrezărite
şi distinse nişte exponate mai puţin atractive care derivă de la valorile
umane fundamentale. Simţim şi resimţim un prea expus deficit de
timp, ataşament, participare, căldură sufletească, moralitate. Într-un
fel, trăim o viaţă pe care ne-o contrapunem nouă înşine, în detrimentul
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propriu. La compartimentul Dialog în obiectiv apare mereu omul
asemănător nouă, la fel de imprevizibil, greu de cunoscut şi greu de
asociat. Cu alte cuvinte, contemporanul nostru nu se mai bucură de un
interes solicitat din partea semenilor săi. În urma unei asemenea
atitudini rămâne distant, izolat, încurcat în sine, pentru că nu se mai
reflectă în oglinda societăţii. Nu se poate verifica în calităţile sale şi
nici nu dispune de un criteriu cert de verificare! Este ca o particulă din
mişcarea browniană. După orice lovitură se redirecţionează. Iar
continuitatea umanului, care face diferenţa într-o societate distinsă,
este întreruptă de o irascibilitate comună.
G. F.: În baza celor menţionate am putea constata că omul, în
pofida trăirilor sale sufletești, rămâne în continuare o enigmă
pentru sine și o ființă marcată de singurătate…
… Într-adevăr. În vremurile de demult omul era o enigmă
indescifrabilă din motivul că nu se cunoştea pe sine. Acum devine
enigmă pe cont propriu, fiind antrenat în vârtejul ritmurilor şi
supraofertelor. Nu dispune de timp ca să mediteze asupra propriei
persoane. Dar să nu uităm esențialul, că, fiind o individualitate
irepetabilă şi autonomă, înzestrată şi coordonată de simţuri, cunoştinţe
şi practici, omul mai este şi o dimensiune spirituală. În fiecare dintre
noi este o picătură de absolut. Avem suflarea lui Dumnezeu primită în
faţă, care introduce viaţă în trupurile noastre. A nu recunoaşte acest
lucru înseamnă a-l reduce la o fiinţă fără persoană şi a-l lipsi de
potenţialul său valoric. Ar însemna să-l tratăm ca pe o făptură fără
conştiinţă, sentimente, compătimire, generozitate, nobleţe etc. Dacă ar
fi altfel creat, nu s-ar bucura, nu ar regreta, nu ar cunoaşte stima,
prietenia, dragostea. Nu s-ar simţi niciodată singur, dorit ori abandonat.
Nu ar putea să se dedice ideilor optimiste şi nu s-ar avânta în fapte
măreţe. Drept dovadă concludentă a acestor afirmaţii este
spiritualitatea – pe de o parte – şi singurătatea pe de alta. Sunt două
ipostaze clar delimitate în originea lor, care impulsionează anumite
stări de suflet ale omului, exprimând ascensiunea şi decadenţa lui.
Ambele pretind să schimbe ceva în esenţa umană şi îl înfăţişează pe
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om ca pe un conglomerat de contradicţii şi efervescenţe ce exprimă o
acerbă luptă pentru viaţă. Precum întrebăm „Cât de spiritual este acest
om ? Şi, la fel putem pune întrebarea „Cât de singur este acest om ?”
Spiritualitatea îl conduce către lumea lui Dumnezeu şi desăvârşire, iar
singurătatea este o deviere nefastă de la acest program. Astfel, în
persoana omului binele şi răul nu doar se confruntă, dar şi coexistă.
G. F.: „Sufletul omenesc se aseamănă cu un „drumeţ bicisnic”,
lipsit de orientare, care – prin faptul că în loc să urce spre
Ierusalim, coboară din Ierusalim la Ierihon – este tot timpul atacat
de „tâlharii” păcii sale şi dezbrăcat de nădejdea în Dumnezeu,
jefuit de tot ceea ce constituie echilibru şi limpezime lăuntrică...”
citeam cândva la Sergiu Grosu. De aici, poate, vine stânca
singurătăţii...
V. I.: Sufletul nostru este nemulţumit de ceea ce-i oferim. Dar
niciodată dezorientat. Îşi cunoaşte perfect direcţia şi ţinta. Numai că
noi îl facem să arate dezorientat – prin păcatele şi fărădelegile noastre.
Noi îi impunem nişte reguli incompatibile cu valoarea sa. Pe parcursul
vieţii, orice om, oricât de slabă i-ar fi credinţă şi oricât de înrăit i-ar fi
cugetul, realizează şi multe fapte bune. În viaţa omului se strecoară şi
câte un bine, deosebit de intenţia lui. Despre nimeni nu se poate spune
că este totalmente lipsit de bine sau stăpânit de rău în mod invariabil.
Omul sedus şi debusolat de puterea răului, pur şi simplu nu ar avea
suficientă putere de convingere şi tărie de viaţă pentru a supravieţui.
Răul nu l-ar lăsa să-şi găsească loc nici chiar în societatea celor
apropiaţi şi l-ar extermina. Lucrul subversiv al acestuia este cunoscut:
înteţirea conflictului interior între trup şi duh şi despărţirea
omului de origine, de sine. Preludiul despărţirii anticipează o stare
foarte dificilă, de o inexplicabilă melancolie. Este o stare trăită dureros
şi provocată de vidul spiritual din care intelectul caută frenetic ieşire.
Ceea ce îl demolează pe om şi-i face imposibilă revenirea la
integritatea primară este tratarea formală sau chiar excluderea sinelui
din planul vieţii sale. Această atitudine neglijentă faţă de creditul
spiritual primit la naştere îl marginalizează şi îl ţine în incapacitatea de
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a se identifica în matricea sa spirituală. Ba mai mult, dă naştere
sentimentului profund al singurătăţii.
Dar nu fiecare om pătruns de singurătate o trăieşte intens.
Singurătatea mai este diluată uneori de unele succese, optimism,
acţiuni cu rezultate pozitive, bucurii aşteptate sau întâmplătoare etc.
Acestea însă nu o pot anula definitiv. Cu timpul, când toate cele
sporadice se spulberă, singurătatea se pogoară peste om ca o corvoadă
chinuitoare. Este trăită ca o negăsire fatală a ceea ce i-ar aduce deplina
satisfacţie şi împăcare – de aceea este urmată permanent de căutare.
Atâta timp cât persistă, omul trăieşte în dezacord cu sine. Dezbinarea
interioară îl face să resimtă necesitatea acută de a se uni cu ceea ce-i
lipseşte. Este o durere ascunsă care îl marchează adânc şi îl precipită în
căutarea unui sens inedit al vieţii. De parcă s-ar afla într-o pădure
întunecată din care nu găseşte cărarea spre marginea de lumină.
Problema se agravează şi mai mult pentru cel rătăcit care caută ieşirea
în deşertăciunea atractivă a lumii.
G. F.: Iar dacă e să abordăm problema din perspectiva
spiritualului, a general-umanului…
V.I.: Privită prin obiectivul spiritualităţii, singurătatea este mai
întâi de toate un indice al necredinţei. Intuitiv ne dăm seama, că cel
necredincios are în caracterul său un viciu (neputință), care îl
stăpânește și nu-i permite să creadă. Există o limită a mândriei
omenești dincolo de care lucrurile sunt văzute disparate și lipsite de
viață. Ca și când lumea înconjurătoare ar fi un tablou uniform, fără
sclipire, în care totul este banalizat și neînsemnat. Din cauza mândriei
pustiitoare această limită este împinsă către o realitate a exigenților
personale, convențiilor și ambițiilor. Necredința stimulează mișcarea
în acest sens, către „autoritateaˮ deplină a persoanei. Denotă revolta
sufletului pustiit împotriva necomunicării cu Adevărul. Și invers,
înțelegând că este nu mai mult decât un detaliu al creației, omul se
smerește urmând astfel cea mai scurtă și dreaptă cale spre a-şi cunoaşte
valoarea.
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G. F.: ??
V. I.: …Dacă legătura cu Dumnezeu este deteriorată de false
filosofii existenţiale şi discontinuă, omul se ruinează în sine. Îşi
demolează benevol suporturile interioare pe care vrea să se întemeieze,
deoarece este lipsit de suprema favoare de a cunoaşte adevărul vieţii,
care i se acordă şi este respinsă. Iar reperele exterioare se dovedesc a fi
provizorii şi dezamăgitoare. De aceea, în singurătate omul este mereu
obsedat de incertitudine şi deziluzie. Este posedat de gânduri despre
zădărnicia vieţii şi deznădejdea care îl mistuie.
G. F.: Mă întreb, ascultându-vă, cât de reală şi cât de frecventă
ar fi în cadru terestru o singurătate absolută...
V. I.: …În relativitatea existenţei noastre absolutul este ca o adiere
uşoară care ar încerca să ne lărgească contururile conştiinţei. Absolutul
este în noi, într-o formă rudimentară. Ne ajută să dobândim
asemănarea cu Creatorul. Trece prin inima, mintea şi întreaga noastră
fiinţă. Închipuiţi-vă că ne împotrivim – cu toată puterea ce-o avem –
acestui proces. O atare îndărătnicie ne-ar conduce până la urmă către
singurătatea absolută. Spre fericirea noastră şi prin voia lui Dumnezeu,
nici un om însă nu poate fi absolut singur. Singurătatea nu înseamnă
să nu ai pe nimeni alături! Încă de la facere fiinţele de gen opus se
completează reciproc şi urmează să devină un singur trup, într-o
intimitate firească. Păcat de acele persoane care admiră singurătatea şi
o idolatrizează, recunoscând astfel că nu o pot depăşi. În felul acesta se
iscă un fel de mândrie de sine care îi insuflă celui însingurat falsa
părere privind unicitatea persoanei sale. Zic păcat, pentru că la
începutul cel dintâi, atunci când omul era de unul singur, el era cu
Dumnezeu. Îndeplinea voia lui Dumnezeu şi era fericit. Fiind o fiinţă
armonioasă, îşi trăia fericirea în sensul ei suprem, în toată plinătatea.
Astăzi însă nu avem parte de aşa ceva nici măcar la nivel de gândire.
Multă lume crede că singurătatea şi fericirea rezidă în nişte stări
superioare şi au puncte de tangenţă. Se consideră că fericirea este
culmea vieţii morale, apogeu pe care cineva ar reuşi să-l atingă fiind
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determinat de propria singurătate. Este eronat să credem așa şi să fim
seduşi de această părere. Este necesar să înţelegem că detaşat de lume
în numele fericirii nu este egal cu termenul singurătate. Singurătatea
este îndepărtarea de Dumnezeu, pierderea legăturii cu sinele şi trăirea
imposibilităţii regăsirii. Cu alte cuvinte, este identică cu supravieţuirea
în propria autonomie şi necunoaşterea comuniunii cu Dumnezeu.
Aceasta este singurătatea cea brută şi asupritoare, însoţită de o majoră
incertitudine a existenţei. Probabil că nu este poet care nu i-a cântat
ditirambi şi nu a ilustrat-o cu sentimente personale.
G. F.: ... acestea fiind marcate şi de faţetele pozitive ale
însingurării. Se insistă în aflarea unui suport pentru evadarea din
incertitudine...
V. I.: Unicul suport este, desigur, cunoaşterea adevărului. Nu însă
un adevăr adus de cunoştinţe, argumentat de păreri subiective ori
asamblat pe cale raţională. Dar adevărul revelat, care intră într-o
inimă smerită şi iubitoare. Este adevărul trăit care ne insuflă
certitudinea dreptei cunoaşteri. Adevărul care ne smulge din robia
păcatului. Dacă nu-i facem loc în inima noastră şi nu ne atingem de
acest adevăr, incertitudinea nu ne va părăsi niciodată. O vom suporta
ca pe o consecinţă a ne-libertăţii. Este dependenţa morbidă de propriile
complexe, întinare, imperfecţiune, subdezvoltare. Nimic nu ne scoate
definitiv din incertitudine. Nici cele mai complete cunoştinţe. Esenţial
este faptul că în criza de certitudine devine accentuată incapacitatea de
a coexista în propria persoană. Omul îşi resimte existenţa ca pe o
neînţelegere, nedeterminare. Îşi suplimentează viaţa cu lucruri
exterioare impresionante, considerate foarte necesare şi aducătoare de
sensuri auxiliare în problema fericirii. El jinduieşte în permanenţă
ceva. În acelaşi timp, evită cu causticitate alte persoane. Chiar şi în
mijlocul unei mulţimi, omul apare ca o zonă interzisă în care nimeni nu
poate intra. Ruptura dintre transcendenţa lui Dumnezeu şi imanenţa
personală se face pronunţată şi definitorie. Sugestiv pentru asemenea
situaţii este chipul călăuzei din filmul lui Andrei Tarkovsky (!), care îşi
asumă misiunea să-i ajute pe alţii să se descopere în sinele lor.
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G. F.: Şi totuşi, de unde vine singurătatea?
V.I.: Singurătatea este o cursă a morții spirituale. Se naşte din
neputinţa omului de a-şi uni sufletul cu un alt suflet – prin iubire.
Oricât de multă lume s-ar perinda în viaţa lui, omul rămâne totuşi
singur, neîmplinit. Pentru că toate detaliile lumii exterioare – oamenii,
plantele, vietăţile, etc. – nu-i sunt descoperite în lumina adevărului şi
astfel îşi pierd sensul lor primordial – acel care asigură pacea şi
armonia. În această ordine de idei, iubirea este o descoperire care
ajunge să aline alte suflete, datorită faptului că se revarsă necondiţionat
şi are puterea de pătrundere. Iubirea este limbajul de comunicare a
sufletului. Este unicul mijloc care ne exprimă plenar. Iubirea cea
adevărată – nu prefăcută, condiţionată, pătimaşă – se verifică în
atitudinea omului faţă de Dumnezeu, faţă de Cel Care înseamnă
iubire. Cine îl iubeşte pe Dumnezeu îşi iubeşte şi semenii. Cine nu-l
iubeşte pe Dumnezeu – nu iubeşte pe nimeni, sau – mai precis fiind
spus – nu poate iubi. Omul se amăgeşte cu nişte stări neidentificate pe
care le confundă cu înaltul sentiment. Substituenţii iubirii nu îi aduc
însă lumină în suflet, ci numai tulburare. De aici şi singurătatea care îl
surprinde ca o finalitate. Până la urmă, rămâne la epiderma existenţei şi
cunoaşterii, fiindcă adevărul care îi lipseşte se află în iubire. Nu în
zadar Iisus Hristos ne-a chemat să dobândim iubirea – pentru a
cunoaşte adevărul.
II. Să dobândim Iubirea pentru a cunoaşte Adevărul
G. F.: „Oceanul adevărului este nesfârşit... Orizontul se îndepărtează mereu” nota A. D. Xenopol. În arealul de preocupări ale
omului individul poate doar înainta spre cunoaşterea adevărului. E
greu, pasul? E uşor?...
V.I.: Adevărul ţine de spiritualitate. Ţine de măsura în care
permitem sufletului să se destindă, să ne străbată fiinţa. Rezultatul
acestei lucrări (ascensiuni) este iubirea. Dacă inima nu este copleşită
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de iubire, sufletul aflat într-o interminabilă căutare generează stări
intermediare din cele mai neaşteptate. Una din aceste stări extremale,
pe care o alegem şi devine constantă fiind consolidată în timp, este,
precum ziceam mai sus, singurătatea. Necesitatea de a o exterioriza
într-un fel anumit se materializează în artă, în poezie. Vă amintiţi
versurile monumentale ale lui Adrian Păunescu: „Dacă unul şi cu unul
/Nu mai vor să facă doi / Eminescu este chipul / Infinitului din noi”.
Râvna iubirii este prezentată mult mai covârşitoare decât însăşi înaltul
sentiment.
Creatorul de poezie ar putea mereu să se perfecţioneze, să înveţe
tehnici de transmitere a mesajului din cele mai subtile şi cu toate
acestea să rămână într-un spaţiu inepuizabil al singurătății. Vedem că
poezia nu înseamnă desăvârşire – precum nici pictura sau analogiile
artei figurative. Este mai curând o dibuire a unor secvențe asociative
aflate dincolo de orizontul perceperii intelectuale. …
G. F.:... poate oare poezia servi drept o punte a spiritului –
dinspre teluric spre transcendental ?...
V. I.: Poezia este măiestrie plus stare. Dar nu o stare perfectă, ci
una provocată de căutarea iubirii. Tenacitatea de a completa golul
iubirii capătă o mulţime de forme şi expresii. Astfel, acest gol lasă
senzaţia unei imense pustietăţi. Iubirea este împlinire – insuficienţa de
iubire înseamnă nelinişte, zbucium, neîmpăcare şi, desigur, neîncetată
căutare. Iată de ce poezia se doreşte a fi echivalentul iubirii care
tămăduieşte într-un mod feeric rana neîmplinirii umane. În poezie se
aranjează întreaga confuzie interioară, încât ne-adevărul nu mai
înseamnă inadmisibilitate, necunoaşterea nu mai înseamnă rătăcire, iar
eroarea se preface într-o dulce amăgire...
G. F.:Contribuţia Spiritului care i s-a dat omului pentru
totdeauna ca formulă reală a eternităţii ar fi în aceste
împrejurări...
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V. I.: Dacă este să discutăm la acest subiect, s-o facem apropiind
lucrurile de chintesenţa lor. În caz contrar – într-un eventual dialog –
ne rezervăm șansa să le luăm drept niște constatări cu semnificația
redusă.
Sufletul şi capacităţile sufleteşti constituie cea mai valoroasă parte
a vieţii omului. Dacă desconsiderăm acest adevăr sau nu-i dăm o
apreciere pe măsură, riscăm să nu vedem coerenţa dintre om şi
realitate. Riscăm să identificăm fiinţa umană cu o brută neştiutoare şi
inconştientă de ceea ce este. Bunăoară, ce înseamnă spiritualitatea
pentru acei care nu cred în Dumnezeu, nu frecventează biserica, şi, de
fapt, nu recunosc lucrurile care formează spiritualitatea? Care este
spiritualitatea acestor oameni şi ce cred ei că este spiritualitatea lor?
Cum o definesc şi, principalul, cum o manifestă? Cât de simplu este să
te declari spiritual numai în baza popularităţii, postului deţinut ori
locului ocupat în ierarhia de predilecţii a societăţii! Sunt oare spirituali
cei care merg la biserică numai cu ocazia botezului unui copil sau
sfinţirii propriului automobil? Sunt oare spirituali cei care vizitează
biserica numai din necesitatea ca preotul să le desfacă cununia pentru a
se putea recăsători? Fără a răspunde la aceste întrebări ne dăm seama
că este vorba de superficialităţi care ne captivează într-un domeniu al
înşelăciunii. Importanţa acestui moment constă în a înţelege că
Biserica nu este o formalitate sau un local care trebuie frecventat din
când în când numai ca să arătăm bine în ochii lumii. Căci nu există
verticalitate spirituală, desăvârşire (nu doar în plan spiritual) şi chiar
umanitate înafara vieţii în Hristos. Unde poate fi mai bine consolidată
această viaţă dacă nu în biserică – locul unde pogoară Duhul lui
Dumnezeu?! În biserică se trăieşte revelaţia divină. Noi simţim în
fiinţa noastră puterea vieţii datorită unirii duhului nostru cu Duhul
Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul.
G. F.: Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule, şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele… (Psalmi 50,11).
V. I.: În această colaborare, ca într-un laborator tainic, se prepară
energia vieţii care ni se dăruieşte. Aşadar, spiritualitatea rezultă din
trăirea vie a comuniunii cu Dumnezeu, recunoaşterea Sfintei Treimi,
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unirea cu trupul lui Hristos. Această legătură începe şi se termină în
om, iar mediul natural ori social în care ne aflăm este doar o
intermediere, necesară pentru a completa şi verifica complexitatea
lumii într-un tot întreg. Armonia dinafară, chiar dacă este văzută ca
una imperfectă, se reface fiind redimensionată în continuitatea celei
interioare. Noi completăm realitatea iradiind viaţă. Şi, într-un mod
inedit, o schimbăm – căci o şi recreăm. Având însă armonia interioară
uzată, nu suntem în stare să cunoaştem lumea şi să ne înscriem în ea.
Din acest motiv o respingem şi suntem respinşi, trăind o insuficienţă
acută de libertate. Nici nu bănuim că ne aflăm într-o gravă şi
inexprimabilă constrângere. Mulţi rămân în ea şi nu ştiu că depăşirea
acesteia este tăinuită într-un spaţiu spiritual neexplorat.
Spiritualitatea evidenţiază realitatea în care trăieşti. Tinde să ne
afirme într-o pace interioară statornică. Deci, subînţelegem, că
înseamnă trăire, nu meditaţii şi gânduri abstracte despre Dumnezeu.
Nu se referă la diversitatea materială a lumii, care ne satisface anumite
gusturi, preferințe ori aspiraţii. Spiritualitatea vine din realitatea care
ne penetrează şi ne cere atitudine. Nu poate fi ferită la nesfârşit de alte
persoane şi cantonată în sfera vieţii interioare. Nici nu poate fi
compromisă, decât prin norme greşite de convieţuire. Legile incorecte
pe care nesăbuit le acceptăm şi le încetăţenim ne întunecă mintea şi ne
împietresc inima. Iată de ce unii privesc dar nu vad, ascultă, dar nu
aud. Având simţurile năruite, nu se pot înălţa la cunoaşterea
subtilităţilor realităţii obiective. ...Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi
înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea (Mat.13,14).
G. F.: Îmi amintesc aici notele foarte precise ale lui Titu
Maiorescu şi care sublinia că „omul trebuie înţeles ca un element
de evoluţiune. Să nu ne întrebăm: ce este cineva? Să ne întrebăm:
ce devine?” Vă întrebăm şi noi, la rându-ne, domnule Valeriu
Ionaş: care e mecanismul cunoaşterii, cum se produce fenomenul
evolutiv? Există şi criterii obligatorii?
V. I.: Sigur că există. Omul este cel mai performant instrument al
cunoaşterii care necesită o perfecţiune continuă. Mijloacele prin care
realizează obiectivul desăvârşirii i le oferă credinţa în Dumnezeu. Ca
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să întărească în sine această virtute, entitatea umană are nevoie să se
debaraseze de cele inutile şi dăunătoare, depozitate în suflet.
Nedezvoltarea priorităţilor spirituale şi diminuarea importanţei lor
extinde preferinţele trupului şi duce la o disproporţie dezastruoasă în
dihotomia noastră psihosomatică, cauzând astfel efecte din cele mai
deprimante. Cine a devenit îngerul luminii în momentul când s-a
autoproclamat Dumnezeu? Omul care s-a izolat de transcendent şi se
încrede în suveranitatea raţiunii sale, se pomeneşte a fi incapabil să
zidească ceva în plan spiritual. Iar fără spiritualitate nu există
desăvârşire. Pentru că spiritualitatea este dimensiunea care ne scoate
din planul celor învăţate din experienţa lumii. Cele mai importante
lucruri din viaţa noastră care ne conduc către o mai profundă realitate
nu ni le oferă oamenii. Acestea pot fi numai trăite, având caracter
ontologic. Spiritualitatea se compune din cunoştinţe şi credinţă. Ultima
este nespus de încăpătoare. Cunoştinţele acumulează – credinţa curăţă
şi îndreaptă. Ştiinţele ne îndrumă – credinţa ne înalţă...
G. F.: Ziceam mai sus despre libertatea pe care ne-a lăsat-o
Atoatecreatorul (în scop de verificare a eului nostru, probabil) şi
pe care nu prea ştim să o folosim întru propăşire...
V. I.: Omul contemporan, urmând preceptele democratice, a
denaturat limitele umanului şi a introdus în viaţa sa o singură lege:
permisivitatea. Nu se mai întreabă ce este bine şi ce este rău. Nu mai
este în stare să facă vreo deosebire între libertate şi libertinism.
Democraţia îi permite să accepte orice lucru, dacă acesta îi aduce
extazul plăcerii şi profitul aşteptat. În numele banilor se revizuieşte
tezaurul valorilor umane, se pervertește arsenalul moralităţii zidit şi
testat în toată perioada de formare a umanităţii. Astăzi nu se mai
vorbeşte de om în contextul statutului său moral-spiritual, pentru că
aceste două noţiuni au încetat a mai fi corelatoare. Legătura lor nu mai
este vizibilă şi concludentă. Principiul nihilist dacă nu există
Dumnezeu, totul este permis, pe care îl întâlnim la Dostoievski, a
cuprins lumea întreagă şi nu se mai pune problema de a fi combătut.
Astăzi este vremea preapocaliptică în care se permite orice în numele
unei false libertăţi, cumpărate pe bani. Omul s-a transformat pe sine
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într-un calculator biometric care socoate venituri. În viaţa sa intră şi îşi
fac loc doar acele obiective şi slogane care ţin de comerţ. Orice lucru
este considerat valoros dacă poate fi estimat şi vândut. Valoarea este
profanată şi, până la urmă, remodelată în anti-valoare în cadrul unui
proces care instituie o nouă morală şi formează un nou tip de om – cel
mercantil, programat să slujească cultului trupului. Unui astfel de om
al moralei consumiste îi este foarte greu să întreprindă şi să realizeze
ceva în bază de credinţă.
G. F.:
Consideraţi că necredinciosul exclude definitiv
spiritualitatea din viaţa sa şi încetează a mai fi spiritual?
V. I.: Bineînţeles că nu, pentru că fiecăruia i s-a dat un chip ce
comportă asemănarea cu Arhetipul Care l-a creat. De aici conchidem
că suntem în grija şi graţia lui Dumnezeu. Datorită acestui fapt, zona
inconştientului se strâmtorează şi lumina înţelepciunii supreme, puţin
câte puţin, ni se revarsă în mintea neajutorată şi ne străbate fiinţa. Nu
este însă suficient doar atât. Mai este nevoie şi de voinţa noastră.
Numai atunci când se implică voit în viaţa sa, fiind conştient de
proveniența sa, omul accede în altă realitate, cea a adevărului. Dacă
nu s-ar împotrivi şi nu ar fi cel mai mare obstacol în calea cunoaşterii
de sine, lucrurile ar căpăta o turnură uimitoare. Numai realizând ceva
concret întru cunoaşterea lui Dumnezeu – îL va cunoaşte. Această
cunoaştere nu este însă aidoma cunoştinţelor despre lucrurile pe care le
studiem. Informaţia adunată pe cale raţională se stochează în memorie.
Iar în momentul oportun o scoatem de acolo pentru a o aplica întru
folosinţa noastră. Cunoaşterea lui Dumnezeu nu poate fi redată prin
cuvinte, formule, deducţii logice. Tocmai de aceea că este o trăire
personală care implică nu doar mintea, dar şi inima, şi întreaga fiinţă.
În jurul acestui subiect auzim deseori fraza: „omul renaşte”. Acest
proces de renaştere continuă ne compune şi ne desemnează
spiritualitatea. Mai departe, spiritualitatea se zideşte zi de zi, clipă cu
clipă. Iar rolul primordial în acest proces îi revine credinţei.
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G. F.: Optând pentru plenitudinea noastră spirituală, rămânând
mereu în căutarea omului din perspectiva „adâncimilor
purificate”, în lucrarea sa „Chipul omului dinlăuntru” Sergiu
Grosu sublinia: „Nu este cu putinţă să detaşăm viaţa creştină de
realitatea socio-politică care incomodează destul de des elanul
nostru spiritual. Lupta cea bună a credinţei se desfăşoară
întotdeauna în strâns contact cu această realitate, plină de ecuaţii
dificile şi de perspective sumbre, ţinând cont de invazia
neliniştitoare a Răului, de reizbucnirea forţelor ostile religiei, de
toţi factorii nocivi care se aşează de-a curmezişul căii sale”.
Publicistul ortodox Valeriu Ionaş ce ne-ar spune, în cadrul acestui
spectru ideatic?
V. I.: Într-un recent dialog cu creștinii de la noi părintele Ambrozie
Iurasov a spus: „Biserica Ortodoxă trăiește cu adevărat în prigonire.ˮ
Deci, prigonirea o face vie şi perpetuă! În condiţiile unei actualităţii
confuze și plină de controverse, în care tot mai insistent se autorizează
minciuna, realitatea socio-politică de oriunde, nu doar de la noi,
contribuie fără îndoială la consolidarea Bisericii! Ne îndreptăm către o
tot mai articulată și contrastantă deosebire dintre adevărul Bisericii și
adevărul lumesc. Întrebarea însă care se impune este alta. Cum rămâne
cu omul detașat de Biserică? Este omul care nu-şi poate forma credinţa
și nu avansează în plan duhovnicesc pentru că se supune spiritului
acestui veac lovit de nihilism şi idolatrie. Se agită și perseverează întrun dinamism non-dimensional. Se îndoieşte de toate, se încurcă în
lucruri triviale, pentru că nu are reperele adevărului. Nici nu are cine să
i le descopere. Căci adevărul este de la Dumnezeu, nu de la oameni.
Neştiind acest lucru, se lasă călăuzit de convenienţe şi plăceri, în alerta
unui trai cu tabieturi. Şi toate acestea constituie cel mai important
motiv al vieţii, odată ce idealurile lumeşti sunt puse pe scara superioară
a existenţei. Omul a evoluat spre conştiinţa de stăpânitor al lumii şi nu
mai poate îndeplini legile lui Dumnezeu. Guvernează însă prin forță și
dictatură, nu prin conștiința de sine. A răvășit toată natura și practic nu
mai este vreun domeniu unde nu și-a lăsat „amprentele‟! Conștiința
omului plin de sine care ignoră realitățile vieții, se fundamentează pe
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ambiții și slăbiciuni, dar nu pe o înțelegere ocrotitoare și creatoare. De
aceea totul în jurul său este vulnerabil și se destramă! Se autodefineşte
în afundul necredinţei şi singurătăţii, fiind înconjurat de o panoramă
uluitoare a ispitelor şi păcatului nediferenţiat. Zidul necredinţei pe care
nu-l poate escalada este nu altceva decât un cifru al răului ancorat în
suflet. Acesta îl manipulează şi-l ţine departe de Dumnezeu într-un
egocentrism debordant. Necredinţa sa comportă şi un fel de
aprehensiune – teama ascunsă a răului care nu vrea să fie demascat.
Suspiciosul nu primeşte şi nici nu cedează nimic din ceea ce se află sub
oblăduirea autoritară a egocentrismului său. Este distant şi nu crede
nimănui, pentru că are inima subjugată de un dictator imperios ce
preferă să rămână neidentificat.
G. F.: Problema credinţei este astăzi una îndeosebi de actuală.
Poate oare omul prospera şi trăi în armonie cu sine fără a avea
credinţă în Puterea Supremă, atotdiriguitoare?
V. I.: Credinţa ne oferă un lucru extraordinar – ne dă convingerea
puterii de viaţă. Toate aspiraţiile noastre – bucuria, fericirea, libertatea
etc.– sunt cuprinse în această putere de viaţă dăruită de Dumnezeu, ca
răspuns la credinţa noastră. Majoritatea dintre minunile Mântuitorului
Iisus Hristos, privind vindecarea celor neputincioşi, încep de la simpla
întrebare: Crezi ? Aici se vede clar în ce ne ajută credinţa, care este o
mărturisire a iubirii față de Dumnezeu. O putem asemăna cu albia ce
șerpuiește din întunericul necunoaşterii către lumină. Corabia care nuşi cunoaşte şenalul navigabil nu ajunge în larg, căci rămâne
împotmolită în aluviunile păcatului. Este o condiţie tranşantă care face
diferenţierea şi divizează lumea. Iată de ce pentru unii atei şi
necredincioşi viaţa se transformă într-o luptă încleştată cu moartea…
Necredinţa separă şi izolează, ne afectează grav viabilitatea legăturilor
noastre cu lumea. Cel care nu are credinţă mai mult se foloseşte de
oameni decât acceptă să se afle printre ei. Şi aceasta este o problemă,
pentru că zidul necredinţei îl îngrădeşte de lume şi sentimente
autentice, condamnându-l la singurătate. Axul singurătăţii este iubirea
de sine şi neputinţa omului de a se dărui. Mai mult: în singurătate se
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confundă firescul cu irealul. Omul se scufundă într-o lume imaginară.
Inventează realitatea şi transpune în viaţă adevărul absurdului.
Trăieşte în gânduri închise care îl ghidează către fapte şi acţiuni
potrivite închipuirii sale. Simptomele necredinţei îi încătuşează inima
şi gândirea, îl ţin departe de adevărul vieţii, într-un eu asediat de
conflicte interioare şi stări confuze. Acestea îl stăpânesc imprevizibil şi
îi răpesc pacea, modelându-i şi imprimându-i un comportament
inadecvat. Iar fără pace omul se tulbură şi lesne îşi iese din fire, căci
nu-şi aparţine. Până la urmă, din orice situaţie este readus la punctul
iniţial, în formula veche a existenţei sale: eu şi restul lumii.
Cu toate acestea, dorinţa de a trăi adevărul persistă. Pentru că
Dumnezeu ne-a creat să vrem să trăim în adevăr. Evadarea din
singurătate este primul pas făcut spre credinţă, spre adevăr, spre
normalitate. Este cel mai important pas făcut întru sprijinul vieții.
G. F.: Vă mulţumesc pentru gândurile cu adevărat interesante
rostite şi care ar putea crea spaţiu pentru discuţii mult mai extinse,
pentru opinii tangente şi – de ce nu? – chiar contradictorii…
10 noiembrie 2012
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IRONIM MUNTEAN

Resurecţia baladei
Liric al formelor perfecte, Gheorghe
Dăncilă cultivă de preferinţă sonetul în
care toarnă substanţa densă a trăirii
diverse, a iubirii faţă de fiinţă, faţă de
natură ori reflecţii asupra condiţiei umane
şi asupra lumii.
Poet elegiac resuscitează baladescul
în tradiţia Cercului literar de la Sibiu, nu
prin anularea liricului ci amplificarea lui
prin asimilarea epicului biografic,
dobândind noi semnificaţii. Prin structură
baladescă clasică (tip FrançoisVillon)
susţine sentimentalismul considerând balada „suprema formă a poeziei
lirice”, în baladă liricul este travestit, starea poetică provine din
construcţia anecdotică. Baladele lui Gheorghe Dăncilă din volumul
„Prin Africa inimii”, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012 evoluează de
la trubadurescul sentimental şi graţios spre confesiune, aplecat constant
asupra vieţii şi mai ales asupra vârstelor iubirii.
Cele cincizeci de balade ale volumului stau sub pecetea unui
motto – din Miron Radu Paraschivescu (autorul cunoscutului volum
Cântice ţigăneşti) cu care are similitudini prin transformarea
cântecului într-o modalitate artistică de a se copilări în instinctual.
Personajele selectate din acea comunitate etnică periferică sunt ipoteze
lirice ale erosului pasional, topind în fiinţa lui ingenuitate, puritate şi
„drăceşti puteri”, duh diavolesc, amestec, de cântec vrăjit şi suc de
mătrăgună şi „Ţigancă cu trupul bun pentru păcat”. Suntem într-o
primă baladă martori unui eros carnavalesc definind vrăjitoarea „cu
ştiinţa ta ocultă” capabilă să târască bărbatul „În carnavalul nopţii”
(Balada vrăjitoarei, p. 5). Portretizează magistral feminitatea acestei
etnii: „Ţiganca mi-a ieşit în cale / Cu noaptea ochilor ei mari / Visând
ca mâna de tâlhar / Să-i cerce plaiurile goale / Sunt diavoleşti

35

ademeniri / În ochi şi-n buzele subţiri / Şi strat de rochii colorate / Stă
pus sigiliul peste trup, / Visează câmpuri păcate / Cu caldul sângelul ei
stup/ Şi-a arătat a cărnii piatră,/ Iar ţâţele n-au pâză-n jur,/ Cu meştegul
ei de şatră/ Lucrează aurul cel pur/ Găsit în munţii poftei mele.”
(Balada tinerei ţigănci, p. 9). Un lexic frust, argotic, expresiv, în tipar
necenzurat: „cu ochii drăcoşi şi gând şucar, / cu trup de floare şi de
jar,/ comoara ei te vrea tâlhar, / Să ieşi aşa la drumul mare / La ceasul
când i se năzare/ Cu gând de jaf şi dezbrăcare” eroina stârneşte
patimă a cărei satisfacere presupune răsplata „boierului” (Baladă
ţigănească, p. 57). Frumuseţea lor (a ţigăncilor) fascinează, seduce,
îndeamnă la păcat: „falnic copac, de vânturi mă răstorn / Că m-a atras
pământul poftei tale / Din ţâţe-ţi saltă vipere cu corn / Veninuri au ce
îmi pot fi mortale” şi este proiectată în mit: „Vei fi frumoasă, o
Euridice / Şi-n tragicul infern vrei să cobori / Şi la căderea-ţi vreau să
fiu complice / În numele vicleanului amor (Balada unei ţigăncuşe, p.
97). Nu-i ocolit nici amorul vândut: „Eu îţi propun păcate şi tu vrei /
Să vezi că e câştig şi-n ele”, fiindcă
„Nu săvârşim păcate mult prea mari
De-mi dai ţinutul cărnii calde mie
Şi sti-va numai luna, numai vântul
Cine te-a tăvălit în ierbi de mai
Cum strălucea în noapte ca argintul
Trupul tău albe şi tânăr ce-l vindeai
Şi nu e rău dacă-i un ban în plus
Şi nici nu mai contează cum i-adus
Uita-vom vraja negrelor magii
De alchimii de stele şi tăcere.”
(Tăcerea este magică, ritualică, peste ea aşternându-se uitarea
ca-n romanţă: „Uita-voi trista ta negustorie / Ce îmi vânduse raiul
cărnii mie” (Balada negustoarei cu cercei, p. 102).
Titlul volumului are ecouri din Geo Dumitrescu (Africa de sub
frunte) urmărind erosul într-un topos imaginar extins, de rezonanţă
romantică: „Fetiţele cu dragoste nebună/ Vulgare sau având rafinament
/ Îmi aduceam sub masca de minciună/ Prea rafinate vicii de-Orient /
Şi purităţi naive şi riscante... / Am fost în Africi pline de visare vorbind
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de un aristocrat, rafinat degustător de plăceri ale iubirii consumate
parcă în ţinutul de poveste al Şeherezadei: „Cu fete-n floare drag miera s-aud / Poveştile atât de-adevărate” (Balada privitului înapoi, p.
104).
Toposul iubirii este marcat şi temporal prin poli de vârstă,
sugeraţi tot geografic în „Balada moştenirii”: „Ce moştenire, fiule, săţi las? Îţi dau comoara frumuseţii, prad-o, / Că ea e bănuitul Eldorado...
/ Fireşte că îndemnul este: carpe diem! (trăieşte clipa!) în tinereţe,
vara, când „Africa taie-n abanos picioare / Ţâţe şi torsuri dăltuite-n jar”
şi nu la senectute „iarna de la Pol” când frumuseţea a dispărut.
Iubirea „mişcă sori şi stele”, este tema obsedantă a volumului
fiind surprinsă în ipostază iniţiatică trasversând etape, vârste. În
copilărie credea în basme cu eroi şi zâne când „cercam iubire să adun /
Pe atunci eram şi fericit şi bun”, „Şi când la ură m-arătam imun” şi
prins în munci specifice vârstei „ce-i frumos cercat-am să adun; în
adolescenţă, intrat în Valea Plângerii „înţelepciune vrui s-adun”,
cântări însoţite de versuri refren: „Pe-atunci am fost şi fericit şi bun”
(Baladă de copil, p.83). Dragostea este ritual sacru, întâlnirea putânduse limita la posesie tactilă: Ca să se culce-n albul poftei han / Şi sub
cireşii ţâţelor rotunde,/ Iar pelerinii mâinii vor pătrunde/ În templul
albe de moale porţelan” dar se finaliza prin act sacrificial: „Mi-a spus
proorocul meu nebun că vine / Fetiţa mea necoaptă cu pas rar / Unde
se fac magiile depline/ Şi mieii-i taie blându-mi măcelar/ Să nu te
înspăimânţi că n-o să mori/ Ne vom iubi frenetic până-n zori.” (Balada
bunelor premoniţii, p. 81). Există şi iubire imposibilă, cu „pura ta
comoară / Pusă sub vremelnic drug” deşi „foamea poftelor impură”
este imensă (Balada iubirii imposibile, p. 47).
Obiectul iubirii – femeia – demonică, pornită pe calea pierzaniei,
predispusă la dragoste precoce: „Necoapta-ţi roadă nu întreabă / Dacă
e gestul interzis/ şi bucură poftele carnale: „Aşa de mică şi-nvăţată. /
Cu ruşinoase târguieli/ dai portocale fără plată/ Dai forme goale şi
sminteli/ Laşi pulpe, ţâţe şi laşi gât / Ca să mă joc oricum şi-oricât”
(Balada drăcuşorului din Abrud, p.77). Alteori ea se zbate între
pasiune şi interdicţie, păzindu-şi „mândrele grădini / Pline de îngeri,
pline de lumină” (Balada ispitirii diavoleşti, p. 97).
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Remarcabilă e surprinsă trecerea aducând opoziţia dintre
tinereţea cheltuită în zaiafet, cu flori în trupul ei, cu desfătări în grădini
de cer, în întâlniri de noapte şi consum de mere coapte, cu chef, râs,
risipită-n carne şi-nfloriri de paparude cu săruturi-ude cu dans de
rotunjimi în aşternut, intrări în cetate şi pofte satisfăcute în iatoc şi
bătrâneţea când e stăpân peste ţinuturi reci, umbre tragice, cer inclus,
când ochiul râde „fără şoapte dulci, uscat de păcate” (Balada îngerului
căzut, p. 87).
Copilă ce învaţă păcatul ca lecţie frumoasă şi ca joc, domniţă cu
rai frumos, cu „carnea tânără şi graţioasă, cu „sufletul curat, de purul
gând / De buze pline de cireşe coapte / De trupul tău ce strălucea în
noapte” declanşează dorul nevindecatului (Balada preatinerei Rlena,
p.21). E mare bucuria începutului iubirii liceenei neiniţiate, aşteptând
pregătită sărbătoreşte, cu nerăbdare intensă „scuturarea purităţii
florii” (Balada necunoscutei viclene, p. 62).
Domniţa din cetate, din turn, din grădina fermecată e asaltată de
vreri neostoite (Balada domniţiei hunedorene p. 13); domniţa cu
năravuri rele fascinează cu „cetăţi căzute sub pârjol/ În trupul tău
înfierbântat şi gol”. Paparuda din multele-i sonete reapare mai
telurică „Erai o jucăuşă paparudă/ De dragoste şi fericire udă” iar
bărbatul este ferm „bivol tânăr care nu înfrânge / Ce mirosea a baltă şi
noroi” hotărât „să-i ducă sângele în rai”, să-i cucerească cetatea şi săi păstreze templul. Relaţia lor este transpusă metaforic: rolul paparudei
este de a stinge cu ploaia iubirii setea teluricului lui trup bântuit prin
deschiderea raiului încuiat, a grădinilor cu fucte coapte, a cetăţii
nestricate, prin dansuri lascive şi bairam şi „Tiparul tău de tânără
regină” (Balada paparudei, p. 91). Este zeul Pan ce se cuvine răsplătit
pentru cântarea naiului lui „Cu carnea ta de noapte şi de piatră/ Pe
marea vrerii voi pluti tăcut,/ Corsaru-mi cu pornirea-i idolatră / În
faţa ta îngenunchea-va mut” (Balada escapadei ultime, p. 70).
Tânăr nebun a fost prins în jocuri interzise, de tentaţii fără
număr, de vreri neînfrânate conducându-se după principiul: „O,
Doamne, bine-i ca să faci ce vrei” (Balada nebuniei tinereşti, p. 91).
Bărbatul este un veşnic înfometat teluric, visând esenian: “Ţara cărnii
albă toată / Visând sănii, visând cai” (Baladă de bărbat, p. 35); Este
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vânător de ciute cu glonţ vrăjit, cu gonacii şoaptei „amuşinând trofeul
vieţii mele / Prin noi tufişuri şi poieni de piele / În ceasul vânătorii cel
vrăjit” (Balada vânătorii, p. 31). Este pelerin spre locuri sfinte,
metamorfozat în doritor de ceruri carnale şi profanator al sacrului
(Balada metamorfozei).
Este satyrul, veşnic doritor de iubire telurică bântuind vara
„Prin câmpuri galbene de sânzâiene/ Le voi striga cu şoaptele-mi
obscene / Le voi pândi, ca pe vânat, în seară,/ Vreau să te culc acolo-n
câmpul ud/ Şi-n calda-mbrăţişare n-or să moară.” Chipul său este
fidel zeităţii asociate lui Dionysos: “Ţap o să-ţi par, să crezi că am
copite/ Ceva drăcesc şi ceva necurat / Îţi va străbate carnea, cu ispite /
Când albul zilei tale s-a pătat,/ Iar raiul l-ai pierdut întâia oară / În
sufletul serafic de fecioară.” (Balada de satir, p. 89).
Îmbătrânirea echivalează cu orbirea senzorială, cu pierderea
percepţiei vizuale a frumuseţii: “Nu văd nici africi cu plăceri
răscoapte / Şi trupuri modelate-n abanos/ Şi nici pustiul ce-l băteam
pe jos / Când mă hrăneau fecioarele cu noapte.”
Tristeţea e răvăşitoare: “Corăbii lungi se lasă înecate / În golful
meu nici îngeri nu mai vin / Şi nici spre Patagonii depărtate / Să caut
şerpi şi să culeg venin / Nu mai pocnesc, nu-s apt de fapte mari / Nu
mai salvez iubite de corsari” (Baladele orbului, p. 93). Baladele
înscenează destinul unui artist etern îndrăgostit care-şi maschează
esenţa prin motive mitologice antice şi româneşti (semnul culturii
temeinic asimilate) făcându-ne să ne amintim de G. Coşbuc prin
sonorităţi, de Ştefan O. Iosif şi G. Topârceanu prin fanteziile
strălucitoare de M. R. Paraschivescu prin ipostalele lirice ale erosului
pasional, de G. Dumitrescu prin ironia blândă şi surâsul ingenu, de
Horia Bădescu prin spiritul bizantin foşnitor şi unduios. Baladele
volumului: „Prin Africa inimii” sunt forme originale de lirism născut
prin anecdotă biografică şi prin fantezie erotică.
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VICTORIA FONARI

Reflecţia poetică a dorului
Poeziile lui Grigore Şerban (n. 22
iulie 1957) emană emoţie şi simplitate. În
volumele sale Cuvinte de dor (1998,
Chişinău: Reclama), Cuvinte şi dor (2002,
Chişinău: Epigraf), Cuvinte cu dor (2003,
Chişinău: Sorocovici Iulian), Al treilea pol
(2004, Chişinău: Continental), Ecouri în
inimă (2005, Chişinău: Continental), Stări
(2007, Chişinău: Continental), De dor şi
pentru suflet (2007, Chişinău: Continental), Patru cai (2010, Chişinău: Continental) transcende conexiunea dintre existenţă
şi creaţie. Făcându-şi studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, destinul i-a selectat
drept colegi de grupă: regizorul şi actorul Mihai Fusu, criticul literar
Mircea V. Ciobanu, regizorul şi actorul Emil Gaju, poeta Otilia Dediu,
regizorul TV Veaceslav Rusu, diplomatul Anatol Ungureanu ş.a.,
curator ai acestor studenţi a fost Gheorghe Colţun, acum peste ceva ani
devenind doctor habilitat, profesor universitar. Probabil această
atmosferă din tinerețea lui Grigore Şerban a contribuit la dezvoltarea
spiritului creativ, care s-a exteriorizat mai târziu în publicaţii.
Creaţia şi empirismul cotidian sunt două lumi paralele, care
nefiind din lumea geometrică, au capacitatea să se suprapună, uneori să
fie în dezacord. Şi totuşi în acest dialog prerogativa aparţine poeziei.
Poezia devine un jurnal intim al autorului. Uneori asemenea
prietenului poezia îl provoacă să admire, alteori îi oferă senzaţii
austere, poezia înscrisă în titlul acestei cărţi vrea să îi descopere şi să
ne descopere, nouă cititorilor, o lume a infinitului.
A opta zi – un titlul semnificativ, conform genezei biblice
Dumnezeu a creat lumea în şapte zile, celelalte sunt incluse în
cotidianul existenţei umane. A opta zi este ziua în care omul alege să
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fie cu Dumnezeu sau fără, este acest element hamletian de a fi sau nu a
fi. A opta zi – după forma cifrei semnifică infinitul, cosmosul. Ţinând
cont că dl Grigore Şerban este fiul plin de respect pentru „nucul din
poarta casei părinteşti”, specificăm că anume optul împletit se coace la
sărbătoare creştină Patruzeci de sfinţi. Iar pâinea această se numeşte
sfânt. Cu o evlavie se apropie poetul de Ziua a opta: „Şi edenică
umbră/ L-a cuprins c-o dulceaţă /Cât toate florile,/ C-o neînţeleasă
dorinţă/ Cât toate aripile păsărilor,/ C-o vorbitoare taină/ Cât pomul
vieţii / Şi pomul cunoaşterii împreună”. Armonia zilei a opta a fost
generată de această unitate şi desprinderea materializată a emoţiei.
Mitizarea zilei a opta este valorificată în unitatea de înţelegere ideală
dintre cunoaştere şi viaţă, dintre creator şi creaţie, dintre poet şi poezie,
analogice fiind cu apariţia primului cuplu uman. Este oda dedicată
femeii: „A auzit timpul cântând/ În florile desfăcute/ Ale pomului
vieţii/ Şi pomul cunoaşterii”. Dragostea este valorificată în contextul
biblic prin descoperirea emoţiei, prin zbor şi dorinţa de a trăi. Începutul
lumii este identic cu începutul timpului, dar fiecare realizează în acest
timp dorinţele sale care-l duc spre fericire. Poezia lui Grigore Şerban
atenţionează. „Omul depinde de sine însuşi”(Există culoarea
existenţei).
Mitul lui Pygmalion se întrevede în Femeia norilor: „Conturul
roşcat al norilor de răsărit/ Proiectează un chip de femeie/ Sau eşti tu,
care n-ai plecat şi nici venit, / Şi planezi anarhic precum o scânteie”.
Autorul are forţa de a comunica cu femeia dorită prin orizont,
fotografie, prag, „romaniţă cu petala ruptă”, în „ruină de iubire”, „eşti
soarele de dimineaţă”. Enigma omului de a fi diferit şi constant este
distinsă în versurile: „Suntem dublaţi la nesfârşire:/ De ochi, cuvânt, de
căutare,/Rămânem unici doar în iubire,/În rest: schimbători sub
soare…” (Trăim). Poezia delimitează firea omului în raţionamente şi
sentiment. Timpul are capacitate de a modifica fizicul, dar nu supune
emoţionalul.
Responsabilitatea alegerii se înscrie şi în modul nostru de a trăi
şi de a gândi. Iar spiritul poetic nu-i permite să poarte masca socială.
Sinceritatea abundă, poezia are forţa de catharsis, ea permite autorului
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să fiarbă în cele mai dificile conflicte interioare, nu acceptă indiferenţă
şi nu suportă aşteptarea: „Urăsc singurătatea” (Nu mă osândi, iubire).
Este autorul care nu poate trăi fără să scrie. Acest dar îl
macină, îl înalţă, îi oferă posibilităţi de a vedea lumea altfel. Scrisul
este o chintesenţă. În carte sunt prezente distihuri, catrene, pe care
poetul le întitulează şerbanisme: „Sfârşitul unei poveşti de dragoste / E
continuarea aceleaşi cu eroi diferiţi…”. Este o preferinţă a autorului de
a releva o convenţie a lumii.
Vorbind despre laboratorul de creaţie, profesorul Grigore
Şerban trăieşte şi o altă lume – poetică matinală „cântec în zori”, unde
răsăritul este o dominantă, lumina străbate noaptea, dragostea frânge
singurătatea, viaţa este superioară morţii.
Întreaga sa creaţie este o sculptare în cuvinte pentru a ajunge
ca în amalgamul de vorbe existente să răsune tăcerea, să zdruncine
dorul, să domine tristeţea. Urâtul este tot ceea ce se opune frumosului.
Atitudinea faţă de acesta se manifestă prin cuvântul scurt blestem. Este
depăşirea limitei de a nimici ordinea preconcepută de strămoşi, este
distrugerea, care generează ură. Autorul nu acceptă aceste tendinţe.
Blestemul şi păcatul nu sunt identice. Or, în poezia Şarpele m-a muşcat
marcăm această matriţă a omenirii: „Sângele adamic şi evic/ Umplea
dorinţele şi visurile viitoare,/ În care s-a păstrat edenic/ Doar ale
luminii izvoare”. Sufletul său este desferecat în poezie, constrângerea
secolelor permite cunoaşterea ca un dezacord de a se oglindi în
„izvoarele luminii”. Eul liric nu interzice această cunoaştere, este
sincer până la sângerarea pomilor, până la incomodarea singurătăţii,
până la „să trezesc mortul din moarte”. Şi chiar în aceste coordonate
găseşte lumină: „Să se adune viii, morţii, / De la mic şi pân-la mare, /
Şi-n numele vieţii şi a morţii / Cuminţi să urce în soare”. În această
poezie În numele vieţii şi a morţii se întrevede conceptul său
existenţial. Pentru fiecare din noi viul este tot ce e legat de esenţa
noastră. Uitarea provoacă moarte, dar memoria sigilează viul. Astfel
lumea întreagă nu mai stă sub semnul alternativ de viaţă - moarte, dar
se zbate în unitatea cosmică, în acel unul universal, în care încape
întreaga iubire de „luminoase ploi”.
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Gheorghe Şerban preferă versul luminii: „Mă încântă pomii
înfloriţi” „Şi intră viaţa mea în lumina lor” (Pomii înfloriţi). Eul liric se
contopeşte cu lumina primăverii, cu strălucirea florilor, cu razele
iubirii: „Cresc luminile castanilor cât mai sus - / Ziua se lungeşte pânăn infinit,/ Mulţumesc prezentului că m-a adus / Petală de lumină în
castanul înflorit” (Castanii). Lumină înseamnă viaţă, o eternitate în
care contemplarea ţine să valorifice clipa. Lumina semnifică şi
elementul divin prezent în tot ce ne-nconjoară: „Chem soare, alung
ploi” (Râde pustie zarea). Elemente văzute de mulţi, dar estimate de
puţini. Versurile poetului sunt determinate de conceptul său cu privire
la sublim, frumos şi sensibilitate. Acestea se întrevăd şi în poezii unde
exersează epitetul „Limbă nobilă,/ Limbă slugă,/ Limbă ieftină,/ Limbă
scumpă,/ Limbă sfântă…” (Despre limbă).
Dacă ne referim la jocul instrumental, în poezia Săgeata este
încifrată o viaţă de om prin verbe la prezent. Verbum înseamnă cuvânt
în limba latină, iar acţiunea extrage din noţiuni elementul empiric.
Versurile desenează contururile de săgeată. Astfel verbele primesc şi o
conotaţie de direcţionare. Această vizualizare ne duce cu gândul la
diferite săgeţi: a lui Paris, care s-a înfipt în călcâiul lui Ahile (săgeata
vulnerabilităţii), a lui Ulise (săgeata competiţiei şi supunerii), a lui
Cupidon (săgeata dragostei). Toate acestea explodează în antiteze:
„Aprobăm/ Contrazicem/ Afirmăm…”
Aspiraţiile, prin rafinamentele imaginii artistice, nu idealizează
viaţa, optica luminoasă se completează cu versurile despre tristeţe,
melancolie, durere. Despărţirea este una din imaginea blazonului
timpului nostru. O despărţire, care generează şi apropiere: „Privesc
pozele de mai multe zile, / Pozele fiicei care e depărtare / Şi înec o ură,
şi mă arde-o milă: / Ce face singură în străinătate”. Pozele au şi o
conotaţie a memoriei, este o percepere în timp a relaţiilor dintre părinţi
şi copii, de persoanele iubite. Anume fotografia pentru eul liric este
imboldul dialogării, un dialog telepatic, care merge de la suflet la
suflet. În antiteză cu dialogurile fireşti superficiale, banale. Pozele
provoacă la o sinceritate şi la înţelegerea sublimă dintre generaţii,
sentimente şi amintiri. Deşi în prezent acest dialog este sublimat de
reţelele internetului, de telefoane mobile, autorul conchide un adevăr:
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„S-a rupt între oameni o verigă / Care-i îndepărtează, îi înstrăinează /
Şi nu-i ajută nici banul, nici pământul, nici cerul”. Lipsa de ajutor este
determinată de aceeaşi alegere pe care o realizează omul, alegere care
oferă rupturi, disonanţe, durere. Semnificativă în acest sens este şi
poezia Ofeream autografe.
Axa eului liric o constituie timpul – în care se perindă existenţa
„ghiocei, cărăbuşi”, „mere coapte, rândunele”, „pomi goi şi ploi
lungi”. Autorul preferă enumeraţia pentru a amplifica scara valorică
raportată la starea emotivă. Într-o singură poezie Gh. Şerban reuşeşte
să monteze într-un colaj de imagini un destin uman. Aceste fresce
abundă în lumină fiind proiectate în iubire.
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MIRCEA POPA
BALACI PAŞCU
BALACI, Paşcu (8. V. 1956, Sebiş
de Beiuş, j. Bihor), poet, gazetar,
dramaturg, autor de memoriale de
călătorie. Este fiul Catiţei şi a lui Moise
Balaci, ţărani. Urmează Liceul „Samuil
Vulcan” din Beiuş, şi apoi absolvă
Facultatea de Drept la Cluj-Napoca
(1981). Debutează ca elev cu poezie în
revista şcolii „Pagini de ucenicie” (1971)
şi editorial cu volumul 50 de sonete la
editura Dacia, în 1994, volum prefaţat de
Ion Simuţ, influenţat în aceşti ani de poezia lui Gheorghe Pituţ, cu
care este aproape consătean. Funcţionează ca jurist consult la
Marghita (1981-1986), redactor la revista „Flacăra” lui Adrian
Păunescu (1989-1991), publicist şi comentator la ziarul „Crişana”
din Oradea (1992-1996) şi apoi avocat în Oradea (din 1997), în 1998
devenind şi preşedinte al Cenaclului literar al Baroului Bihor. Doctor
în istorie şi relaţii internaţionale la Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, cu o teză despre chestiunea Kosovo (2012). Îşi
continuă activitatea literară, colaborând la revistele „Familia”,
„Steaua”, „Viaţa românească”, Orizont”, „Luceafărul”, „Flacăra”,
Poesis”, „Nord literar”, „Crişana”, „Cele trei Cirşuri”, „Al cincilea
anotimp”, „Caietele Oradiei”, „Lumea românească”, „Tribuna”,
„Orient latin” etc. O parte din reportajele, articolele politice şi
interviurile apărute în presa cotidiană sunt publicate apoi în volumul
Momâia oficială (1998), în care atacă multe dintre metehnele
perioadei de tranziţie, greşeli şi luări de poziţie ale unor partide
politice sau unor inşi din zona Bihorului (Vaşcău, Beiuş, Marghita,
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Oradea, Ucuriş, Prisaca, în linia tradiţională gândiristă, elogiind
arhaitatea şi tradiţia ţărănească, de pe poziţiile unui spirit modern,
dar şi cu întoarceri nostalgice în satul natal (Epistole din Sebiş, 2010)
sau cu accente vitriolante privind „fabrica” de uraniu a morţii de la
Ştei. O dimensiune esenţială a poeziei sale se revendică din trecutul
nostru religios şi din trăirea mistic-apoteotică a faptelor lui Isus şi ale
ucenicilor săi, aşa cum poate fi ea desprinsă din volumele Când
îngerul aduce cheia, Viaţa lui Isus în treizeci şi trei de tablouri,
Slăveşte suflete al meu pe Domnul, Sonetele către Iisus), volume
dominate de o poezie de autentică trăire religioasă, cu un fundament
esenţialmente creştin, atât ca viziune, cât şi ca mod de tratare
angelic-clasicistă. Poetul este şi un dramaturg cu vechi state de
serviciu, cu piese jucate chiar în perioada studenţiei, în care domină
dezbaterile psihologice şi de idei, pe fundalul unor evenimente
plasate în trecutul nostru de demnitate naţională. Pot fi citate în acest
sens cele patru piese din volumul Muntele osândiţilor (1995), cea
care dă titlul volumului fiind inspirată din evenimentele tragice ale
răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan, din volumul Tunul de cireş
(2011), evocând figura preotului martir Aurel Munteanu sau cea cu
titlul Fluierul de oţel, care aduce în prim plan evenimentele care au
dus la martiriul revoltatului Tănase Todoran din Bichigiu (2011).
Scriitorul s-a făcut remarcat şi prin memorialistica de călătorie,
scriind despre călătoriile sale din Franţa (Secvenţe pariziene, 2009)
şi Italia ( O călătorie în Italia, 2012), călătorii pline de fantezie şi de
retrăire a extazului geografic şi peisagistic-cultural, aşa cum reise şi
din călătoriile lirice în Grecia (Sonetele greceşti, 2002) şi Germania
(Sonetele germane, 2009), vădind trăirea bogat spirituală a unui
trecut cultural al desfătărilor orgiast-artistice şi a unor sugestii
desfăcute din inestimabilul tezaur d artă al lumii.
Reflexele parnasiene şi neoclasiciste ale poeziei lui Paşcu Balaci
trimit la un trecut încărcat de artă şi de istorie, asemănător celui
conceput anterior de un Nicolae Davidescu sau George Murnu, în
care succesiunea evilor revoluţi capătă o aură aristocrat-sacerdotală,
ornamentată pe măsură cu o metaforă bogată şi sugestivă. Tensiunea
interioară este dată de contrastul creat dintre prezent şi trecut, dar şi
din emoţia cu care autorul trăieşte dimensiunea tragică a istoriei
noastre naţionale, puternic străbătută de efluviile unei coarde
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vaticinare şi revendicative. Evocarea marilor personalităţi ale istoriei
noastre, ale faptelor venerate din trecut împilat sunt produsul unei
organizări structural elegiace, dar nu retoric-patriotice, ci mai
degrabă esenţial-simbolice şi muzical contrapunctice precum la Ioan
Alexandru : „Într-un oraş, eclesia cu lună / Ascunde chipul celui tras
pe roată/ Şi mucenicii – ceată răsculată,/ Să-i zmulgă ghimpii-lănci
din cea cunună.// Iar sângele în temniţă se-adună/ Sfinţească
Transilvania curată/ Roata de car în nimb ceresc schimbată/ Şi osul
lui în tulnic ce răsună” (Sonetul XXXI). Modul subtil în care
martiriul istoric se suprapune peste cel biblic conferă trăinicie şi
perenitate simbolului cristic, adânca semnificaţie de sacrificiu
căpătând valenţele unui imperativ suprafiresc. Dintr-o asemenea
înţelegere a datoriei faţă de soarta unei umanităţi ultragiate poetul
creează punţi multiple de comunicare cu registrul biblic-religios,
propunând noi lecturi de înţelegere a patimilor Mântuitorului, printro poezie vie, carnală, încărcată de simboluri fruste, potrivită într-o
cheie muzical-cantabilă, oferită de sugestiile ornamentale ale
sonetului. Poezia lui Paşcu Balaci este înainte de toate o poezie care
îşi trăieşte multiplele radiaţii compensatorii sub ochii noştri,
dezvăluind o bogată reţea de corespondenţe şi de sugestii profitabile
sub aspect vizual, respectiv o poezie senzorială şi plină de efecte
sonore. Admirabil sonetist, el posedă în cel mai înalt grad arta
dozării sugestiilor şi semnificaţiilor parabolice, a selecţiei cuvântului
şi metaforei potrivite, care să nu producă stridenţe. Apelul permanent
la fondul cultural al tradiţiei literare compensează legeritatea
demersului lexicografic şi a uşurinţei cu care abordează o tematică
ce-i este familiară. Peisajiile şi pastelurile create dobândesc totuşi
acurateţe şi spectacularitate. Ca poet, el contează mai ales în poezia
cu sunet religios, acolo unde arta şi tehnica mânuirii cuvântului
creează un spaţiu de reverberaţie caracteristic. Ca autor de literatură
de călătorie, el se implică într-o acţiune vizibilă de reabilitare a
spaţiului latinităţii, făcându-şi un obiectiv precis din asumarea
„misiei” istorice de a ne racorda la pulsul fierbinte al unei
spiritualităţi cuceritoare, chiar dacă cu nuanţe imperiale. Franţa şi
Italia sunt cele două ţări, ale căror obiective turistice îl cuceresc şi a
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căror artă bogată şi polisemică se simte dator s-o împărtăşească şi cu
alţii. Fără a atinge registrul grav-meditativ al scrierilor de acest gen
ale lui Octavian Paler, de exemplu, ele rămân ancorate într-un
univers decorativ şi peisagistic atracţios, în care elementul de
comparaţie cu stările de acasă rămâne perfect funcţional, fără a fi
însă superfluu sau strident. Posedând un dezvoltat simţ scenic şi o
privire de pătrunzătoare de coagulare a spaţiului este limpede că
viitorul lui cel mai sigur este dramaturgia, domeniu în care
transparenţa limbajului şi priza pe figurile centrale purtătoare de
semnificaţii este atent verificată, dobândind relieful şi culoarea ce-i
asigură personalitatea. Este motivul pentru care piesa sa Banii n-au
miros a fost jucată la Teatrul Naţional din Iaşi în 2004, iar Victima şi
călăul la teatrele din Oradea şi Satu Mare. Calităţile de dramaturg ale
lui Paşcu Balaci sunt scoase cu putere în relief de volumul
retrospectiv Cruciada (2004), volum care adună între coperţile sale
creaţii dramatice cu o mare putere coagulantă, străbătute de o
supratemă religioasă, aceea a participării dumnezeirii la istorie.
Tema unificatoare este dată de faptul istoric, fapt care se întretaie în
filigran cu cel religios, căci Iisus este la fel de prezent atât în
dramatica trădare a lui Horia de un moţ din familia sa (Horea Rex
Daciae), printr-o Bunavestire simbolică având drept scop să-l anunţe
pe Avram Iancu : „Noi vom muri, dar Muntele se va sui până la
Dumnezeu în cer pentru dreptatea noastră”. Prin Golgota trăită şi
urcată de cei trei martiri în prezenţa Mariei Magdalena, dramaturgul
„transferă patimile lui Iisus Cristos în acelaşi perimetru de rezistenţă
al românilor” (Mircea Ghiţulescu), prezenţa lui fiind detectată şi în
disputa dintre Vasile Lupu şi Matei Basarab, prin faptul că el
călăuzeşte gestul celor doi spre o posibilă „nuntire” a ţărilor lor întruna singură: „Să se unească aceste două ţări în inima curată şi
cugetul împăcat cu sine al robului lui Dumnezeu, Vasile vodă şi să
nu se desfacă unirea lor nici după moartea sa. Căci aceasta este o
nuntă aşteptată de veacuri şi trebuie să ne bucurăm cu toţii căci
suntem miri în faţa Celui Atotputernic. Să se întărească credinţa
noastră ca oţelul ce ieşit din foc şi lutul ce a ieşit din flacără”
(Război între români). Cea de a treia piesă din trilogia subsumată
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ciclului „Război între români” se intitulează Clopotul şi este dedicată
Marii Uniri din 1918, proiecţie simbolică şi mitică totodată, deoarece
prin ea se realizează un testament al strămoşilor trecut din generaţie
în generaţie. Prin puterea vrajei mitice, clopotul Bisericii Neamului
nu poate fi confiscat şi transformat în gloanţe, deoarece prin el se
transmite viaţa şi puterea neamului: „El ne naşte, el ne botează, el ne
cunună. El bate pentru învierea morţilor din toată lumea a acestui
război”. Parabola şi simbolul stă şi la baza celorlalte piese scrise de
Paşcu Balaci, cum este cea dedicată Ioana d'Arc, cea care s-a hotărât
să fie „mireasa lui Christos”, dar şi Euroshima, cea care are ca
personaje pe Mister Colt, Sigfied din Povestea Nibelungilor şi Linia
Maginot din istoria Franţei, amestec de burlesc, comic şi tragic.
Plugul şi sabia sau Ultimul ţăran este o parodie la adresa
colectivizării, iar Tramvaiul negru o farsă simbolică pledând pentru
vitalitatea ţărănimii şi a tradiţiilor lui creştineşti, căci „Rădăcina e
mai tare ca fierul”. Teatrul lui Paşcu Balaci e un teatru modern, cu
iradieri multiple, tematice şi ideatice, consfinţând o vocaţie scenică
indubitabilă.
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Acad. GHEORGHE PĂUN
GEORGE BACIU, CU GÂNDU-N CARTE
„Căci
poet
este
Baciul
domnişan”, exclamam acum doi ani,
într-o mini-predoslovie la primul său
volum de versuri, „Gânduri de la
marginea lumii” (Ed. Rottarymond şi
Rotarexim, Rm. Vâlcea, 2010). A
recidivat un an mai târziu, cu „În
vestiarul inimii” (Ed. Tiparg, Piteşti), şi,
pentru a transforma seria în tradiţie, a
venit şi anul acesta cu o carte, „Cu
gându-n buzunar” (Ed. Alfa, Iaşi). Este
deja irecuperabil – sunt sigur că o va
demonstra peste un an. Are o dezinvoltură a aşezării
sentimentelor (mai ales pentru Femeie, în toate ipostazele sale) şi
imaginilor (mai ales nocturn-tomnatice), a frânturilor de idee (a
nu se uita că are istoria-filosofia „la bază”) în fraze care curg ca
sub dicteu, că nu are scăpare.
De data asta, s-a întâlnit şi cu Cucu Ureche. Pe la
jumătatea lui decembrie, la lansarea cărţii în Cenaclul „Nicolae
Velea” din Curtea de Argeş, am început să le laud isprava cu „A
tunat şi i-a adunat!... Doi zărghiţi...” Reafirm şi detaliez. Doi
gramatoclaşti, jucându-se adică nonşalant cu gramatica lumii,
Cucu ignorând, la prima vedere, şi sintaxa şi semantica celor
văzute, George Baciu, fidel pe deplin sintaxei limbii române,
spulberându-i doar semantica (cea de toate zilele). Nici unul, nici
celalălalt, nu pot fi înţeleşi de un „om normal” – Cucu, să zicem,
de un dendrolog (copacii săi au degete, ochi, inimi, suflet poate,
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în timp ce oamenii au ramuri, rădăcini,
frunze), poetul de un traducător automat din
română în oricare altă limbă, inclusiv
româna „de tribunal”. Semantica lui George
Baciu nu e deloc aditivă, obţinută prin
alăturarea sensurilor cuvintelor, poemele
sale trebuie citite în întregime şi abia apoi
„traduse” în limba poezească, revenind la
sentimente, imagini, idei – fără nicio
garanţie (nici nu trebuie!) că vom regăsi
locul de unde a plecat poetul. Fiecare cu lectura lui, aşa cum se
cuvine în cazul poeziei autentice. Densitatea de metaforă este
atât de ridicată că întreaga carte este o mare „pictură
sentimentală” – în perfect acord cu desenele lui Cucu, care nu
ilustrează, ci interpretează-completează-prelungesc poemele.
Observaţi luxurianţa metaforică a „pseudo-haikuurilor” din
prima parte a cărţii (aş pune alături toate aceste „strofe”, pentru a
o obţine un mare poem de dragoste) şi comparaţi-o cu luxurianţa
desenelor lui Cucu.
Atunci când am conclucrat cu Cucu într-o împrejurare
similară, ba chiar în două, mi-am permis să spun că „nu ştiu
peste o vreme cum se va spune: o carte scrisă de Păun şi ilustrată
de Cucu sau o carte desenată de Cucu şi comentată de Păun”...;
de data asta doar subliniez cât de organic conlucrează cei doi.
Îmi este greu de imaginat cartea fără unul dintre ei, ar ieşi mult
sărăcită. Sunt sigur că vor reveni.
A tunat şi i-a adunat! Doi dintre cei mai importanţi (mai
prolifici, mai multilaterali şi, foarte important, care nu-şi „joacă
rolul”, străină fiindu-le pornirea spre „poză”, ca să nu spun direct
vedetism) oameni de cultură ai zonei noastre, dăruindu-ne una
dintre cele mai reuşite cărţi de poezie a zonei noastre. Şi nu
numai – să sperăm că volumul va avea traseul pe care-l merită
prin literatura română. Căci poet este Baciul domnişan.
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SONIA ELVIREANU
ETERNITATEA DIN EFEMERUL CLIPELOR

Cu o enormă întârzire faţă de momentul apariţiei, descopăr
şi citesc cu încântare proza scurtă a Rodicăi Braga din volumul
Eternităţi de-o clipă (Bucureşti, Editura Eminescu, 1982). O
întâmplare, o stare obişnuită, un personaj devin pentru prozatoare
o modalitate de a percepe eternitatea în chiar efemerul clipelor
trăite altfel decât o fac ceilalţi. De aceea ele devin preţioase şi sunt
consemnate, însă nu oricum. Stilul, de o frumuseţe aparte, are efect
poetic asupra cititorului.
Volumul cuprinde 15 povestiri cu un narator homodiegetic
(discurs narativ la persoana I) care se identifică cu personajul.
Uneori povestea aparţine unui narator heterodiegetic (discurs
narativ la persoana a treia) diferit de personaj. Remarcăm o
particularitate de tehnică narativă. Prima frază a fiecărei povestiri
este scrisă cu majuscule, nu întâmplător. Ea anunţă fie momentul,
o situare în timp (trecerea într-un nou an, amurgul, orice clipă care
poate fi altfel), fie locul (parcul, cabana, podul de lemn, salonul),
un element perturbator (soneria ceasului, strigătul de la capătul
telefonului), o stare (de bine, grabă, frică), fie personajul care
focalizează atenţia, (Doina Dobrian). Putem considera fraza ca
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formă a emfazei prin care se insistă asupra unui element, în cazul
acesta asupra locului, timpului, personajului, în jurul căruia se
construieşte nucleul narativ. O atenţionare a lectorului care ia act
de procedeu încă de la începutul volumului şi îl recunoaşte pe
parcurs. Astfel e obligat să-i caute rostul, semnificaţia. Un captatio
benevolensis într-un fel, dar nu pe deplin, chiar dacă e vorba de un
procedeu narativ curent. Mai degrabă un element declanşator, care
apare la început şi asupra căruia se revine în finalul povestirii.
Astfel, acesta deschide şi închide povestirea, transformând-o într-o
secvenţă de viaţă independentă.
Povestirea se deapănă într-un cadru, fie deschis (platoul,
strada), fie închis (camera, salonul de oaspeţi sau de spital).
Nucleul este mereu celălalt, el sau ea, într-un episod focalizat
mereu pe o stare psihică, declanşată fie de o întâlnire, fie de o
reîntoarcere mereu aşteptată după o separare, fie de o confesiune
sau de o iluzie, fie de o percepţie diferită a ceva cunoscut, sau de
un proces fizic firesc, îmbătrânirea sau moartea.
Locurile în care evoluează personajele sunt comune, însă
acestea trăiesc diferit de ceilalţi, închise în propria lor interioritate,
într-o singurătate care le permite să observe pe alţii sau pe ei înşişi.
Doar rareori ies din propria carapace, ezitând nesiguri între cuvinte
contrare sentimentelor care îi animă (Manfred).
Prozatoarea creează stări, inexprimabile în cuvinte, abia
intuite, surprinde foşnetul gândului interior şi ritmul unui
mecanism psihic, scrutează insesizabilul şi găseşte în mod
neaşteptat cuvintele care să-l exprime. În limbaj stă forţa unei
sensibilităţi şi reflexivităţi care încearcă şi reuşeşte imposibilul.
Cele mai ascunse nuanţe ale interiorităţii, cu tresăriri lăuntrice care
percep lumea în mod singular, sunt devoalate cu rafinamentul
unui stilist pentru care cuvântul transmite vibraţia eului profund,
din adâncurile căruia se nasc gesturi, cuvinte, stări, incertitudini,
angoase ori bucurii necontrolabile. Magia se naşte din cuvânt,
pretextul fiind cotidianul însuşi, derizoriu pentru unii, însă grav,
miraculos, surprinzător pentru personajele care îl trăiesc altfel,
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definindu-se prin aceasta ca fiinţe înzestrate cu un rar simţ al
intuiţiei şi al determinării.
Aşteptare, Bătrânul, Irezistibila chemare, Scările,
Schimbul, surprind singurătatea, bătrâneţea, boala şi moartea, ca
stări psihice inexprimabile, sesizabile în tensiunea din cuvinte,
gesturi, aşteptări sau senzaţii fizice dureroase. Inegalabilă este
Aşteptare, în care moartea bunicului survine pe o tensionată
aşteptare a Sânzâianei, prefigurată de răceala toiagului ce se
prăbuşeşte, a cărui atingere strecoară spaimă în sufletul fetei,
devenind în final instrumentul prin care fata speră să trezească pe
cel intrat pe tărâmul odihnei de veci. Imobilitatea bătrânului între
somn şi moarte, pe care o veghează nepoata, devine iniţiere într-un
proces inevitabil de trecere care distruge inocenţa fetei printr-un
act de cunoaştere.
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Paul GORBAN

Apocalipsele imaginare, un manual pentru
viaţă
„Poezia lui Radu Vasile Chialda din
această nouă carte, Apocalipse imaginare,
demonstrează că autorul are o mână agilă, care,
în spiritul literaturii postmoderne, printează stări
ale inimi, zbateri lăuntrice, dar şi conţinuturile,
de o geometrie stranie, a minţii. E uşor de
remarcat faptul că poetul scrie despre identităţile
seducătoare ale lumii reale, sacre sau imaginare.
Ochiul său fascinat de semirealitatea
universului filtrează cu discreţie detaliile care, în
sufletul cititorilor, declanşează acea lumină de
început de lume, acea sensibilitate care pune în
relief ecoul. De la poezie la poezie se creează o situare aproape
organică a urmelor şi umbrelor, fapt care ne arată că Radu Vasile
Chialda este mereu preocupat de relaţia pe care un text o poate crea cu
cititorul. Pe de altă parte, fiecare fotogramă inserată în poezia sa are un
rol bine stabilit, astfel încât putem considera că nu ne aflam în faţa
unui autor care îşi încearcă, folosindu-se de zaruri, norocul literar.
Totul este asumat de poet cu o seriozitate care îi sporeşte originalitatea
şi valoarea, astfel încât, în urma lecturii întregului volum, ai satisfacţia
că nimic din lumea aceasta nu se pierde, totul se spiritualizează, în
ciuda progreselor unora de a instaura dictatura apocalipsei.
Tot la Radu Vasile Chialda, cum la puţini poeţi tineri găsim,
poezia nu îmbracă de faţadă cuvinte şi imagini intelectuale, ba chiar
nici nu îşi propune să folosească tehnici care să o sufoce. Pentru el
încercarea de a împopoţona limbajul poetic e asemenea momentului de
pregătire a miresei – inutil după nuntă. Altfel spus, pentru Radu Vasile
Chialda poezia trebuie să aibă capacitatea de a transmite cel mai calm
aer de umanitate. Poezia nu are nevoie de halucinaţii imprevizibile,
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care să aşeze omul şi universul într-o amnezie totală ci, dimpotrivă,
aceasta este valoroasă atâta vreme cât pune sub zodia simbolurilor
metafizice viaţa cea de toate zilele cu fondul ei spiritual şi existenţial.
Uneori, pentru a aşeza cât mai clar sentimentul poetic, autorul se
foloseşte de ironie şi umor creând astfel, cu feeling-ul său, un decor
aproape fantastic, în care deopotrivă fiinţe reale şi fiinţele imaginare se
topesc într-o comuniune celestă. Pe de altă parte, visul şi oniricul dau
forţă şi sugestie reprezentărilor poetice. În acest sens, viaţa luminoasă,
considerată de mulţi apostoli ai apocalipsei ca fiind izolată în trăirile ei
mistice, este readusă – resuscitată – în planul lumii terestre. Aşa se
face că, în imaginarul poetic al lui Radu Vasile Chialda, copiii de
şcoală sunt, de fapt, îngeri, iar educatoarea este Doamna. În opinia
mea, aceasta este o lecţie clară dată de poet acelora care fabrică, în
abatoare clandestine, apocalipse imaginare: „Un rai plin de îngeri /
Alfabetic aranjaţi în băncuţe / Priveau înainte spre tablă / Răspicat
salutând-o pe Doamna. // Toţi îngerii clasei ordonaţi în picioare / Au
început corect să rostească / Bună dimineaţa! Frenetic / Şi-atunci… /
A-nceput viaţa” (Îngerii din clasa-ntâi).
Cele cinci secvenţe ale cărţii: Întâi, Îngerii; Şi Dumnezeu…;
Păcatele; Apocalipse imaginare; Ispitele şi demonii de „Apoi”,
precum şi acel Epilog, alcătuiesc, pe de o parte, geometria talentului
poetului Radu Vasile Chialda iar, pe de altă parte, ansamblul de teme
şi motive cu care poetul propune o schimbare la faţă, dar şi la citire, a
lumii.
Volumul populat când de personaje biblice, când de personaje
fantastice şi demoni, când de personaje din imediata vecinătate a
biografiei poetului are o prospeţime spirituală, care mă obligă să-l
consider pe Radu Vasile Chialda a fi un profet plin de har, pentru care
a rosti şi scrie poezie înseamnă a alimenta lumea cu un conţinut de
adevăr. Şi adevărat spune poetul că omul contemporan, deschis către
atâtea capcane, se lasă ispitit şi cade uşor pradă iluziilor al căror relief,
mai bine analizat, evidenţiază ambiguitatea: „Prefer să m-amăgesc cu
foc,/ Cu dragostea ce-o port femeii-nşelătoare,/ Cu părul roş şi ochi
de-ai tăi / De spui că s-a născut din tine,/ Decât să îţi rostesc credinţă
/ Şi paj al negurii să fiu.” (Păcatul de a rezista ispitei).
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Cred că Radu Vasile Chialda, cu acest al doilea volum de poeme,
în care mai apar şi mici scăpări de construcţie poetică, îşi
demonstrează în primul rând lui, şi apoi nouă, ambiţia şi siguranţa sa
ca fiind un sincer conducător liric pe bulevardul stărilor metafizice.
Cred că volumul apocalipse imaginare prezintă toate motivele să-l
considerăm paşaportul nostru pentru intrarea în lumea cea de după
apocalipsa anului 2012, adică în lumea aşezată în tiparul primei raze de
lumină, lumea cu tot cu zvârcolirile şi dramatismul ei. Fără a fi viclean,
Radu Vasile Chialda a decis să construiască o navă de versuri în care
să salveze ce mai poate fi salvat din acest tablou al post-ismelor
asfixiate de propriile lor programe şi mistere. Zimţii acestei realităţi
anemice ne obligă să privim apocalipsele imaginare ca pe un manual
pentru viaţă aşa cum, ni se pare, face poetul.”
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TEREZIA FILIP

Poezie - gesticulaţie magică, purificare şi
iniţiere
Intrarea în lumea lirică a Galinei
Furdui invită pe cititor la o simbolică
deschidere de ochi – sugestie a
cunoaşterii dar şi a unei re-naşteri
spirituale neconte-nite. Poeta parcă
trăieşte şi gesticulează magic, dintr-o
sferă a ei – aceasta e o primă impresie pe
care o lasă lectura poemelor –
rondelurile ori alte forme lirice fixe şi
nefixe. Numai că sfera poetei
echivalează cu universul însuşi, cu cel real, şi totodată cu un
univers propriu, imaginar şi metafizic, căci în viziunea sa lirică,
în lume, fiecare ins îşi duce existenţa în sfera proprie: “Ci a-ţi
cunoaşte sfera hărăzită/ (Cea doar a ta, cu uşă singulară)/ E
veşnica problemă inelară/ De pasul tău cel zilnic ascuţită.”
(***, p. 41, Nihil sine Deo). Această cunoaştere pare a fi lucrul
esenţial al vieţii, după cum reuşesc să decodific în poemele din
volumul antologic pe care îl răsfoiesc, Nihil sine Deo (Ed. Cartea
Moldovei, Chişinău, 2005).
Dar nu închisă-ntr-o sferă oarecare, ludic şi fantezist ori
ironic şi demitizant, precum în viziunea poeţior postmoderni, nu
astfel grăieşte şi se manifestă poeta Galina Furdui. Ea trăieşte şi
gesticulează magic, ca o zeiţă ori ca o maestră sau iniţiată, într-o
inefabilă şi delicată sferă proprie, hărăzită în lume individului, şi
care-l circumstanţiază ca un microunivers situat în sfera mare a
lumii, cu rotundul cosmic, cu bolta deasupra, cu tandra alunecare
a timpului, alene “ca norii lungi pe şesuri,” precum în Eminescu.
Aceasta pare să fie sfera hărăzită de care vorbeşte poeta şi pe
care individul şi-o desenează şi modelează necontenit ori,
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dimpotrivă, o ignoră total. Spaţiul de manifestare al poetei e cu
porţi şi arcade, cu praguri mai mult sau mai puţin înalte, cu
repere şi semne care abundă pretutindeni oferindu-se/supunânduse unei permanente decodificări şi înţelegeri. Galina Furdui ştie,
precum unii din marii poeţi, Nichita Stănescu bunăoară, că
existenţa e un text ori univers de semne ce se oferă permanent
lecturii şi tălmăcirii omeneşti – “Totul este scriere.../ Cine ştie să
citească, citeşte/cine nu, nu...”(N. Stănescu). De aceea, poeta nu
mimează şi nici nu-şi patetizează discursul,ci enunţă ferm şi
sigur, calm şi silogistic aproape, adevăruri infailibile, într-o
gesticulaţie şi un comportament uimitoare, la limita cu magicul
ori cu misticul. Ea nu caută cu disperare semne, simboluri,
înţelesuri, ci pur şi simplu lasă impresia că le găseşte cu uşurinţă,
dă peste ele la tot pasul, le ştie dintotdeauna.
Personalitate bine cunoscută în mediile culturale şi
literare de la Chişinău şi din Basarabia, Galina Furdui activează
în mass-media, fiind nu doar un om de radio, ci o remarcabilă
personalitate literară, o subtilă şi talentată poetă. Probabil, dintrun cult al perfecţiunii şi al unei priviri selective care o şi
defineşte, ea optează pentru speciile lirice cu formă fixă, ca de
pildă, rondelul, scriind o poezie esenţializată şi oarecum
sentenţioasă, fapt ce trădează o maximă virtuozitate lirică şi o
perfectă stăpânire a mijloacelor cu care se face poezia. Mai mult
decât atât, Galina Furdui – intelectual de marcă şi spirit elevat –
mai ştie ceva: că numai formându-i pe alţii poţi îmbunătăţi cât de
puţin lumea care ţi-e dată. Ea modelează la rândul ei, ca o
maestră, alte talente iar sub îndrumarea-i discipolii se exersează
în vehicularea cuvântului şi în configurarea imaginii poetice,
confirmând astfel că poezia nu este doar o artă, ci mai mult, este,
simultan, şi o şcoală şi o iniţiere culturală complexă. Steliana
Grama, regretată autoare a unor volume lirice remarcabile i-a
fost discipolă iar Dorina Cazac la a cărei lansare de debut am şi
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participat în septembrie, la Chişinău, de asemenea, precum alte
tinere talentate. Dar să vedem în cele ce urmează ce ne spune
poezia Galinei Furdui.
A înţelege în esenţa lui lirismul pe care îl întreţese textual
poeta presupune o familiarizare cu arhitectura subtilă a poemului
cu formă fixă şi deopotrivă cu lumea simbolurilor culturale, cum
ar fi, de pildă, ochiul ca semn divin şi deschidere către
cunoaştere, sfera, cercul, pragurile sau treptele, cupola cerului,
puntea, urcuşul etc. Acestea sunt elemente cu care operează
dezinvolt Galina Furdui adaptându-le propriei viziuni poetice şi
unei nevoi afective, în configurarea propriului univers simbolic
şi a unui mesaj liric personalizat. Ochiul este un simbol complex
nu doar al deschiderii şi privirii fiinţei spre lume, ci şi al vederii
şi oglindirii. Prin el universul se oglindeşte în om iar acesta, la
rându-i, e conţinut în universul real şi totodată în cel propriu
inefabil pe care-l traversează necontenit şi care-i condiţionează
destinul în lume, reveriile, aventura, iluziile etc. Galina Furdui
ştie acest lucru şi-l confirmă în majoritatea poemelor din
volumul său antologic Nihil sine Deo, căci iată cum se deschide
apodictic lumea sa poetică: “E-un macrocosm în fiece pupilă/ Şi
universurile un examen sunt...”.(***, p. 14).
Din start, din primele poeme, se statuează câteva lucruri
definitorii pentru întregul univers liric: în accepţiunea poetei
lumea e un univers sferic, stratificat, cu o pluralitate de nivele,
viaţa un fir fragil, un “glas de clorofilă” iar poezia, precum
existenţa însăşi, un act de cunoaştere şi, prin ricoşeu, şi unul de
autocunoaştere, ce începe mereu şi se încheie cu sinele poetic:
“Pun zilele-mi sub ochiul de lentilă/ Şi simt furtuni în orice
amănunt./ E-un macrocosm în mica mea pupilă/ Iar lacrimile
mici magiştri-mi sunt.”(Idem) Într-o lume sferică subiectul lansat
în aventură focalizează orice eveniment, trăire, aspect, totul se
repercutează asupră-i, de aceea cunoaşterea, ca şi viaţa, este o
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maximă dificultate: supliciu, furtună şi lacrimă, dar suferinţa şi
tristeţea înseamnă purificare permanentă şi învăţătură. În acest
fel, precum existenţa însăşi, nici poezia nu e o construcţie facilă,
şi nici un drum oarecare, ci o punte îngustă asemeni celei care –
zice-se – duce-n eden, o filtrare delicată şi subţire a esenţei de
care individul, poet sau ba, e capabil, să o confirme şi să o obţină
fie prin cuvânt, poezie, rugă, fie în experienţa de fiecare clipă,
aşa cum sugerează un poem-preambul al volumului antologic:
“Păşi-vei singur. Calea spre Zidire/E-o punte-ngustă. Urcă-ncet
subţire/ Precum o rază tainică întinsă/ Spre văzu-ţi dinspre
lacrima prelinsă.” (***,p.11) Astfel de metafore spun foarte
mult despre poezia şi viziunea Galinei Furdui, definind în fond
orice drum omenesc spre desăvârşire, pe cel al existenţei de
fiecare zi, pe cel al creaţiei şi al rafinării spirituale ori chiar pe
cel final, al trecerii de la materie la esenţă veşnică. Oricare din
aceste forme implică singură-tatea şi efortul, grija permanentă şi
suferinţa, până la a ajunge, în necontenit urcuş, în acel loc înalt şi
luminos al desăvârşirii operei, care poate fi destinul propriu,
poezia ori sinele însuşi.
Întrucât designul lumii perfecte în accepţiunea poetei
seamănă cu o sferă, parcurgerea lui reală sau virtuală şi poetică
reprezintă în egală măsură o iniţiere şi o modelare necontenită:
“Învăţ desigur. Sfera volatilă / Mă tot roteşte – lumile confrunt./
Arunc din spate coaja inutilă,/ Înghit amar. Şi ploile înfrunt.”
(Idem) Conţinută astfel, sferic, într-o lume ce codifică şi spaţiul
existenţei şi sfera proprie care circumstanţiază eul, situată-n
marele univers, aceeaşi mişcare de rotire defineşte deopotrivă
tiparul lumii şi pe cel al eului liric. Lumea în care ne aflăm
supune fiinţa mişcărilor ei. Galina Furdui percepe această
involuntară sferică rotire, ca pe o mistuire ori ca pe un drum prin
ceaţă, o rătăcire uneori, o cale plină de suplicii amintind de
Calvar, ori o ardere, ce, oricât de suplicioasă, favorizează totuşi
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purificarea şi salvarea, căci ţelul existenţei şi al poeziei este
acelaşi – atingerea perfecţiunii:“Şi scriu în văzduh cu
lumini,/Albi îngeri mă-ndeamnă la drum,/ Dar mai rătăcesc
printre spini/În rugul cu braţe de fum.//Mi-s ochii de lacrime
plini/ Şi-aripa-mi miroase a scrum...” (***,p.201). Invocarea
lirică destul de frecventă a unor simboluri şi instanţe biblice
reprezintă un indiciu atât pentru deschiderea culturală a poetei
spre universalitate şi cunoaştere complexă, cât şi pentru abilitatea
vehiculării dezinvolte şi avizate în plan poetic şi imaginar cu
aceste simboluri. Iisus, Pilat, Golgota, Iuda, Îngerul cu trâmbiţa,
Crucifixul, Judecata sau Marele examen, simboluri mistice dar şi
Ovidiu, Horaţiu, Heraclit, Aristotel, Don Quijote, ori Zeus,
Danae etc., ca instanţe culturale, frecventează poemele Galinei
Furdui, căci ea ştie că poezia, precum mitologia şi filosofia,
presupune o mistică a ei care o înrudeşte structural cu religia şi o
apropie inevitabil de transcendenţă. Îngerul vestitor al judecăţii
de pe urmă, cu trâmbiţa e o figură biblică şi apocaliptică ce
anunţă marea Judecată, un fel de examen ori o ardere aşa cum
citim în versurile următoare: “Se-aude trâmbiţa. Acordul ultim.
Creşte./ E îngerul al şaptelea. Vesteşte/ Că viaţa ta cu-arsura ei
modernă/ E pe cânar.O rază de lanternă// Coboară peste ea. E
cauza eternă./ Examenu-l susţii în limba ta maternă.”(***p.69)
Alte simboluri precum ceaţa,bâjbâiala,urcuşul, căderea – căci
existenţa e pecetluită de păcatul originar – căutarea confuză etc.
conferă traseului parcurs o conotaţie iniţiatică şi purificatoare,
însă ele nu obstaculează înaintarea lentă şi totuşi fermă spre
lumină, căci acesta e scopul excursului liric şi existenţial.
Existenţa, misterioasă în esenţa ei, precum la
romantici ori la simbolişti, şi adesea inaccesibilă oricărei
descifrări, nu constituie o problemă pentru poetă, căci ea pare a
şti din start, foarte bine, totul: semnele, simbolurile, pragurile,
porţile, luminile, arcadele, muzica celestă laolaltă şi înţelesurile
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criptice pe care toate acestea le adăpostesc. Acest aspect e destul
de rar în poezie, întrucât majorita-tea autorilor enunţă ori
elaborează versuri ce vorbesc de dificultatea cunoaşterii, de
tainele ei, de probleme indescifrabile, pe când, în cazul Galinei
Furdui, avem de-a face cu un fel de savoir tout. Poeta ştie,
acceptă şi chiar se complace în acest mister, căci cine a adoptat
această experienţă cunoaşte avant la lettre totul şi nu face decât
să-şi comunice firesc revelaţiile proprii către cititor. Aceasta e
postura lirică destul de inedită pe care o propune Galina Furdui,
sau pe care o obţine printr-un fel de magică şi ritualică inspiraţie
numai de ea ştiută – lucru interesant câtă vreme cunoaştem că
individul în lume este mai mult sau mai puţin capabil şi pregătit
pentru marele mister în care omul îşi duce existenţa. Fiinţa este
permanent supusă unui test pe care îl trece sau ba. Aşa se
explică, probabil, poemele scrise fără titlu, ca nişte enunţuri
gnomice care pur şi simplu comunică o stare inspirată spontan,
primită ca o informaţie venită dintr-o zonă misterioasă la care au
acces doar iniţiaţii ori vizionarii.
Lumină şi mister sunt caracteristice excursului liric.
Problema unei astfel de poezii nu pare a fi a existenţei ce curge
din totdeana mai mult sau mai puţin aceeaşi, provocatoare şi
fascinantă, ermetizată şi insinuantă totodată, ci modul cum o
percepe individul mai mult sau mai puţin apt de-a trăi misterul,
de-a se ancora în el, de-a-l descifra şi înţelege. Aceasta, şi
datorită faptului că în posmo-dernitate eul pare să-şi fi pierdut
capacitatea funciară de-a trăi altfel decât profan, cufundat într-o
banalitate agresivă, într-un câmp sau într-un nivel de joasă
vibraţie spirituală. Un asemenea ecou sau o atare atitudine
poetică precum cea a Galinei Furdui pare veni pe cale culturală,
direct sau intuitiv, din gândirea modernă a secolului XX, dintr-un
tip de poezie şi cunoaştere ce-a evoluat la limita cu mitul, cu
filosfia şi cu misterul, dintr-un L. Blaga, şi de mai departe, din
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expresionism, căci existenţa spectaculoasă supune individul, poet
ori ba, la o necontenită probă iniţiatică. Galina Furdui trece cu
brio această probă pentru că în reveria şi gesticulaţia ei poetică
există o înţelegere şi o putere de orânduire a lucrurilor, deasupra
ordinii comune, banale, ca de pildă în următoarele
versuri:“Mişcând cu gândul lucrurile-n jur,/Şi anii depărtându-i
calm, cu mâna,/ Apropiind un nevăzut contur,/ Cunosc ce-a fost,
ce poate fi lumina.” (***, p.47) Ce poate constitui lumina pentru
poetă? Un reper şi totdată o ţintă într-o căutare sau o călătorie
perpetuă, o zonă unde se-aude muzica sferelor. “Acoperă-mă cu
lumină,/ Mi-e dor de ea, mi-e dor acum./ Aud sub gene-o
violină....”(***, p. 281), clamează poeta, convinsă că Lumina e
sursa a tot ce există:“.....istorie şi neam,/ Atom şi cod genetic,
spadă, scut/ Gândite-s de un singur Cronogram –/ Marea lumină
Care ne-a născut.” (***, p. 293) Această adoraţie sau apologie a
luminii, amintind de L. Blaga, vine din convingerea fermă că
“...Omu-i lumină de suflet, mai mult decât lut.” (***p. 294).
Capabilă astfel de-o necontenită purificare, gesticulaţia
poetică este cea care împrospătează şi re-energizează mereu
fiinţa. Cum? Zicând despre lucruri şi totodată operând într-un
fel ritualic şi poetic cu ele, cu lumina, cu azurul, cu ritmurile, cu
timpul, iată: ”Vă veţi mira, dar zic despre azur,/ Mi-l spăl eu
singură, îi sunt stăpâna/ Mişcând cu gândul lucrurile-n jur,/
Chem anii, depărtându-i calm cu mâna.”(Idem). Cu auzul atent
la ritmuri şi la muzica din orice fenomenalitate, chiar şi la cea
din fulger, poeta ceremoniază un ritual care este implicit
cunoaştere şi o formă de terapie poetică: ”E muzică şi-n
fulger.Dimprejur/ fierbinte legea ritmului, divina,/ Cântă şi-n
firea ta./ Atent fii. Eul pur/ Alungă din noi vina, deci rugina.”
(Idem).Trăind astfel, într-un chip eminamente magic şi
comunicându-şi-l poetic, Galina Furdui pare ancorată mai
degrabă într-o dimensiune metafizică decât în real, sau mai bine
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zis, poeta ştie să devanseze permanent realul, coaja lucrurilor, ori
să-l traverseze năzuind mereu la esenţe şi transmiţând poetic această
experienţă: “Cum mergi convins că rotunjeşti esenţe,/ Se împletesc în
trecerea-ţi grăbită/ Multiple planuri de interferenţe/ Şi dialectica lui
mors et vita.// Un aer blând topeşte concurenţe/ Aripi te cresc spre-o
stea blagosovită...” (***, p. 42) Aceasta e o recurenţă în lirica Galinei
Furdui, căci în cele mai multe poeme ea trăieşte cu o anumită voluptate
bucuria ascensiunii şi a tălmăcirii lumii.
Un aer apocaliptic şi apodictic depistăm în câteva poeme ce
intuiesc un final de secol ori un de final de civilizaţie, o atmosferă de
hazard ori de natură denaturată ce plouă sucit (p. 57), cu vânturi care
dezarticulează ordinea firii, cu vântoaice care erodează copaci şi
rădăcini (p. 58). Dar furtuna apocaliptică ţinând, evident, de planul
naturii, spune ceva şi despre planul omenesc şi social, căci plouă cu...
patimi: “Intrăm în zodia hazardului, vai nouă!/ Plouă sucit cu vânt şi
patimi plouă./ E strigătul deruteleor terestre...”(***, p. 57) Acest
pocnet sau scrâşnet de apocalipsă vine, de fapt, în definirea poetei, încă
din geneză ca un dat înscris într-un cod genetic şi purtat ca o fatalitate
în lungul istoriei, al existenţei lumii.
Impactul şi puterea fatală a lucrurilor şi a cuvintelor e o
temă neomodernă ce aminteşte de lirica unor Nichita Stănescu ori de
M. Sorescu, de pildă, dar sesizată de Galina Furdui printr-o
excepţională intuiţie poetică, această putere fatală o face să simtă
efecte stranii în destinul individual ori în realul imediat, în planul
social şi în istoria trecută sau recentă, şi să enunţe apodictic într-o
semnificativă poemă: “Aceleaşi lucruri, altă legitate/ Alcătuiesc altă
finalitate.” (***, p.93), sau: “– Nu încerca să te ascunzi de lucruri./
Concrete, ele te cunosc mai bine –/Acelaşi glas. Vine, năvalnic, vine/
Şi simt că tot ce spune-i pentru mine.”(***,p.74). Tot în aceeaşi cheie
semantică, o poemă elogiază puterea uimitoare, înmuguritoare, a
cuvintelor ce iscă viaţă, iniţiază fenomene, dau aripi sau instalează
adevăruri sfinte:“Cântate, lovite, rănite,/ Cuvintele merg înainte./ În
muguri de crin izbucnite/Şi-n funii de ştreang răsucite.” (***,p. 93).
Există în unele poeme ale Galinei Furdui o dimensiune etică
asumată tranşant şi comunicată gnomic, venind dintr-un spirit analitic,
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dintr-o deosebită capacitate de sesizare în jocul diferenţelor şi al
aparenţelor, a esenţei pe care poeta o distinge liric de forme şi de
materie, ca o sapienţa subtilă şi de neînfrânt. Aceasta putere vine
tocmai dintr-o abilitate specială de-a privi lucrurile şi existenţa lor, în
profunzime, apanaj prin excelenţă al poetului întotdeauna ori a celui
iniţiat cu esenţele. Iată cum sunt percepute diferenţele dintre aparenţă
şi esenţa lucrurilor:“Mare nu e cel servit./ Ci acel care serveşte,/Nalt
nu e cel ce uimeşte,/ Ci acel ce stă uimit.// Trist e cel ce e lovit,/ Dar
mai trist care loveşte...// Luminat nu-i cel citit,/ Ci acel care citeşte /
Până osu-i se topeşte...” ( p. 53.)
Singurătatea, tristeţea şi ruptura cu ceilalţi este o experienţă
amară ce tulbură şi agasează fiinţa, dar e şi semnul condiţiei de
excepţie a poetului:“Cerul s-a-ntunecat, prietenii s-au depărtat./
Artificiile s-au stins./ Zâmbetele te-au respins./ Şuieră vântul. În geam
grindina bate./ Tăcere, Negru/ Singurătate.” (***,p. 67). O asemenea
stare poate fi învinsă prin cuvânt şi prin reverie poetică:“Închide uşa,
aprinde lampa, poete!/ E timpul să legi între ele cuvinte./ Să plângi şi
să cânţi.”(Idem) Tristeţea, singurătatea sau orice altă durere, doar
experimentate pot fi înţelese:“Cunoşti puterea umbrei doar după ce-o
învingi./ Când înţelegi cu inima lumina,/ Când cele rotitoare nu te mai
strâng în chingi/ Şi nu mai sângeră spre tâmple vina.” (***, p. 25.)
De formaţie culturală prin excelenţă clasică – fiindcă, ajunşi în
culme, devenim la un moment dat, iniţiaţi, înţelepţi, clasici –, Galina
Furdui adoptă forme şi formule poetice prin excelenţă tradiţionaliste,
de rondel ori de sonet, interferate subtil ici-colo cu poeme moderne.
Acest tipar răspunde fără îndoială stilului şi personalităţii elevate a
poetei, sensibiltăţii şi năzuinţei spre desăvârşire spirituală pe care o
cultivă în forma şi în esenţa poemelor sale. Dar, cunoaşterea în detalii
a universului liric şi scriptural al Galinei Furdui, personalitate de marcă
a liricii basarabene actuale, presupune o abordare mai complexă decât
comentariul de faţă, limitat şi de circumstanţă, – una pe măsura
anvergurii lirice şi intelectuale a autoarei care, prin lirica sa, provoacă,
încântă şi îl obligă pe cititor şi pe critic la reflecţie.
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ANA BANTOŞ
NOLI TANGERE …
Există în poezia basarabeană
postbelică un moment al detașării nete de
pozitivismul mizând pe progresul
spiritului uman prin dezvoltarea științelor
„pozitive”, precum matematica, fizica,
chimia, menite să înlocuiască explcațiile
metafizice ale lumii. Momentul acesta
coincide cu apariția unor cărți valoroase,
între care „Sânt verb”, de Liviu Damian
(n. 13.03.1935, Corlăteni, Bălți — d. 20.06.1986, Chișinău), „Numele
tău”, de Grigore Vieru (n. 14.02.1935, satul Pererâta, fostul județ
Hotin, România - d. 18.01. 2009, Chișinău), „Casă părintească”, de
Dumitru Matcovschi (n. 20.10.1939, satul Vadul-Rașcov, județul
Soroca), „Aripi pentru Manole”, de Gheorghe Vodă (n. 24.12.1934,
satul Văleni, raionul Cahul - d. 24.02.2007, Chișinău) .
În lirica universală despărțirea de filosofia pozitivistă este bine
cunoscută de la Rimbaud încoace. Poetul francez căuta pe această cale
să se detașeze de realitatea apăsătoare, recurgând la haosul ireal.
Anume astfel se explică, în opinia lui Hugo Friedrich, procesul
obscurizării liricii lui Rimbaud, care, din același motiv, al detașării de
pozitivismul predominant în epocă, a exercitat o infuență majoră
asupra mentalității contemporanilor săi, impulsionându-l, bunăoară, pe
Paul Claudel spre conversiune (Hugo Friedrich Structura liricii
moderne, p. 58). Dominat de ateismul acerb, contextul social - istoric
est european postbelic, din care face parte și cel din Basarabia, era ostil
atât conversiunii religioase, cât și obscurizării sensurilor. Un exemplu
din poezia lui Liviu Damian e în măsură să ne introducă în atmosfera
timpului:
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Cuprinde-mă cu liniște, pământule,
Cum te-am cuprins și eu cu zorul
Că am umblat la taine, destrămându-le
Viața ascunsă și sfărmând zăvorul.
Cuprinde-mă cu pace și cu verde
Cum te-am cuprins cu rebeliuni bizare eu
Ca și nebunul care nici nu crede
Dar nici nu poate fără Dumnezeu.
(Solitar)
Autoconversiunea lui Liviu Damian, e drept, ajunsă la jumătate de
cale, este și ea determinată de necesitatea detașării de realitatea ce se
pretează la cunoașterea în cheie pozitivistă, însă nu doar aceasta e la
mijloc. Este vorba, poate în primul rând, de erodarea sentimentului
realității din cauza erorilor de interpretare de pe pozițiile ideologizării
excesive, precum și din cauza punerii sub sechestru a adevărului
istoric. Anume din aceste motive fantezia și puterea de abstractizare
pune stăpânire din ce în ce mai mult pe versurile lui Liviu Damian.
Miza pe simbol, nevoia de „preschimbare în mit” a personajului liric
„făcut din reguli și din piese de oțel, cu pieptul durabil ca un scut”, sub
care însă, determinată printr-o eroare de montaj, „inima nu știe a
plânge”, - se explică prin nevoia de a fi vizionar, adică de a trece
dincolo de realitate către transcendența goală. Accederea la
transcendență este vitală pentru personajul liric damianesc dispus să
lupte pentru cucerirea sentimentului de libertate, comuniunea
spirituială făcând parte din „strategiile” poetului. Anume astfel e
concepută poezia „Cercuri”. Dedicată confratelui său Vladimir
Beșleagă, poezia a fost inclusă în volumul „Sânt verb” (1968), care l-a
consacrat pe Liviu Damian, poetul recurgând de aici încolo la o anume
încifrare a textului, la un gen de muzicalitate ce ocultează oarecum
sentimentul trăirii dramatice, îngemănate cu tragismul. Reproducem
mai jos textul integral al acestei poezii:
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Cercuri
Lui V. Beșleagă
Lăsându-mă de fiare sfâșiat,
Am cunoscut deplina libertate.
Ideile s-au luminat cu toate
Și peste trupul meu s-au ridicat.
Amin – am zis acelui care-am fost
Și fricii lui cu ochi de buhnă oarbă,
Nimicurilor cu sau fără rost
Care-așteptau puterea să mi-o soarbă…
Dar limpede și-aproape zburător
Din depărtări revin la vechea vatră,
Unde-am visat și-am plans cu capu-n piatră
Și unde am știut ce-nseamnă dor.
Vin nevăzut și nu mă pot despinde
De troscotul ce crește peste prag,
De fumul care suie din hogeac
Și-n faldurile sale mă cuprinde.
Înainte de a pătrunde în universul de scoică al acestei poezii
menționăm că între Vladimir Beșleagă și Liviu Damian au existat niște
relații speciale: autorul Salcâmului din prag venea în literatură dintr-un
sat din nordul Moldovei, actualul Corlăteni, care s-a numit Strâmba,
apoi Leadoveni (după numele unui aviator sovietic, care în timpul celui
de al doilea război mondial a murit în urma unei catastrophe aviatice
pe aceste locuri), iar Vladimir Beșleagă este originar din satul
Mălăiești, din stânga Nistrului. Ambii scriitori, ca, de altfel,
majoritatea colegilor lor de generație, purtau și mai poartă o istorie a
propriului lor destin, de care, în cele din urmă, trebuie să se țină cont la
evaluarea literaturii basarabene pe segmentul dat. Și nu este vorba aici
de toleranța față de înclinația basarabeanului de a se plânge, tocmai,
dimpotrivă, e vorba de curajul basarabeanului de a-și înfrunta destinul.
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Iar cazul acestor doi confrați de condei, Liviu Damian și Vladimir
Beșleaga se evidențiază prin faptul că ambii poartă în subtext povara
distorsiunilor ideologice care îi preocupă și care le infuiențează și
stilul. Contorsionat, acesta mărturisește răsucirea interioară a unui
personaj aflat în conflict cu liniștea interioară, pe care o caută cu
înfrigurare și pe care o află doar cu prețul cunoașterii sentimentului de
sfâșiere:
Lăsându-mă de fiare sfâșiat,
Am cunoscut deplina libertate.
Ideile s-au luminat cu toate
Și peste trupul meu s-au ridicat.- scria Liviu Damian.
Seninătatea, care este de asemenea o trăsătură caracteristică a
poeziei lui Liviu Damian, se explică preponderent în versuri, precum
sunt și cele de mai sus, în care în-seninarea răspunde nevoii de
răzbunare a destinului de scriitor basarabean, care nu așteaptă să fie
răzbunat de posteritate, (și apoi, cum putea să spere un scriitor
basarabean, la începutul anilor șaizeci la așa ceva?). Iar cât privește o
eventuală istorie literară care să le facă dreptate scriitorilor basarabeni,
aceasta, deocamdată, se mai lasă așteptată și nu se știe până când.
Astfel că poetul originar din Țara de Sus își consuma Partea de zbor (
este titlul unui volum al lui Liviu Damian) la unison cu transnistreanul
Vladimir Beșleagă, autorul Zborului frânt, care, în romanul cu același
titlu, a dat expresie neîntrecută zbuciumului sufletului unui copil forțat
să se maturizeze precoce în condițiile infernale ale unui front, linia
căruia trecea când de o parte, când de alta a Nistrului, pe malul stâng al
căruia se află casa părintească a scriitorului. Unui proces similar de
maturizare precoce în condițiile infernale, de astă dată ale deportării, a
fost supus și copilul Damian, rămas capul familiei, după ce tatăl său,
Ștefan Damian, intelectual de frunte într-un sat la prosperarea căruia
contribuia din răsputeri, a fost deportat. Aceste „detalii” biografice
fiind un tabu în perioada afirmării lor plenare în literatură explică
prezența imaginii cristice a suferinței capabile să ilumineze din
versurile:
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Ideile s-au luminat cu toate
Și peste trupul meu s-au ridicat.
Odată produsă, eliberarea de constrângerea forțată la tăcere,
eliberarea de frica interioară, îi re-dă scriitorului puterea de a crede în
destinul său de om și de creator:
Amin – am zis acelui care-am fost
Și fricii lui cu ochi de buhnă oarbă,
Nimicurilor cu sau fără rost
Care-așteptau puterea să mi-o soarbă…
Acest laitmotiv pe mine mie re-dă-mă ar putea constitui axa de
reconstituire nu doar a creației celor doi confrați de condei, Liviu
Damian și Vladimir Beșleagă, ci, deopotrivă, a creației multora dintre
autorii, care au scris file de indubitabilă literatură și cultură în
Basarabia postbelică.
Mesajul, pe care Damian îl transmite în numele prietenului său
Vladimir Beșleagă, este unul al întregii sale generații șaizeciste, pe
care l-au exprimat memorabil și Dumitru Matcovschi, și Gheorghe
Vodă, și Anatol Codru, și Grigore Vieru iar ulterior scriitorii care s-au
afirmat în anii șaptezeci. Ceea ce îl diferențiază pe Damian, însă este
condensarea la maximum a trăirii dramatice, la aceasta contribuind
ritmul energic, sacadat, inconfundabil, ce corespunde orientării
poetului spre Religia Tatălui (spre deosebire de Religia Mamei,
promovată magistral de către Grigore Vieru, moment la care m-am
referit în monografia Deschidere spre universalism. Literatura română
din Basarabia postbelică. Chișinău, 2010):
Dar limpede și-aproape zburător
Din depărtări revin la vechea vatră,
Unde-am visat și-am plans cu capu-n piatră
Și unde am știut ce-nseamnă dor.
Recucerirea libertății interioare este echivalentă cu recâștigarea
credinței în valorile neperisabile, vechea vatră depășind aici conotațiile
unui semnificant banal al tradiționalismului sau al pășunismului.
Ultima strofă divulgă un misticism conform căruia credința e o
salvare, cercurile din titlul poeziei ducându-ne cu gândul la faptul că în
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lumea celtică cercul are funcții și valori magice, simbolizând și o
limită magică peste care nu se poate trece:
Vin nevăzut și nu mă pot despinde
De troscotul ce crește peste prag,
De fumul care suie din hogeac
Și-n faldurile sale mă cuprinde.
„Sigilată”, trăirea îi deschide protagonistului perspectiva libertății
interioare proiectată pe motivul cercului, care în iconografia creștină
simbolizează eternitatea iar în celebra frază rostită de Arhimede Noli
tangere circulos meos însemnând nevoia de a apăra avutul spiritual de
cădere și de decădere. Profilul personajului liric este proiectat în
vederea protejării lui de învălmășeala vieții și de impactul
ideologicului.
În această incursiune succintă în universul poeziei Cercuri de
Liviu Damian am încercat să ilustrez că, după cum susține și Ioana Bot
într-un studiu recent, este important să integrăm benefic, într-o
eventuală istorie literară, traumele și evenimentele, care au avut loc în
a doua jumătate a secolului al XX-lea (Vezi: Ioana Bot Întoarcerile
istoriei literare. În vol.: Concepte în mișcare. Studii despre stadiul
actual al criticii și istoriei literare. Ed. Academiei Române. București,
2010. P. 42-51) și cercurile pământești, vom adăuga noi, acestea
necesitând a fi conturate și definitivate de către eventualii investigatori
în așa fel încât sensul vieții transmis de înaintași să fie tălmăcit și nu
răstălmăcit.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

Semnificaţii mitico-filosofice ale apei la antici
(Thales din Milet)

Voi încerca pe scurt, să exemplific, şi apoi să argumentez în ce
mod după specificul gândirii anticilor, (în special a vechilor greci,
presocraticii îndeosebi, dar nu numai), s-a ajuns a se înţeleage apa în
virtutea unei cosmologii, elementologii, şi cosmogonii proprii, în
care central este şi raportul de interdependenţă dintre apă, ca element
cosmogonic, şi viaţă, ca generând din aceasta. Ideea fundamentală
după care se dezvoltă ulterior şi gândirea critică a filosofilor e
prezentarea unui scenariu comun în care viaţa derivă dintr-o devenire
a unui element primordial, în cazul nostru apa.
Aşadar, în cartea a II-a Despre principii, Galenius zice cam
aşa: „cele patru mult discutate elemente, dintre care noi afirmăm că
primul este apa şi pe care îl rânduim ca element unic, se amestecă
între ele în vederea compunerii, alcătuirii şi constituirii lucrurilor în
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lume”7. Mai demult şi până la Thales, ba şi mai departe pământul era
ca un talger, plutind pe apele „fluviului Okeanos”, de susţinere şi
înconjurare.
În De caelo, Simplicius susţinea că Thales din Milet ar fi acela
care a spus că pământul pluteşte pe apă întocmai unei bucăţi de lemn
sau indiferent ce altceva din cele ce pot fi purtate pe apă. Împotriva
acestei păreri, Aristotel arată că o atare concepţie s-a răspândit mai
degrabă datorită faptului că egiptenii au propagat-o sub forma unui
mit, iar Thales la rândul lui a preluat-o. După o scolie a lui Platon,
acesta este şi mai precisă „a fost instruit de preoţii din Egipt”8.
Cercetând Textele Piramidelor, Piramida lui Pepi, găsim scris,
după relatările diferiţilor exegeţi cum că la început „atunci când nu
exista nici cer, nici pământ, nici oameni”, când „nu se născuseră nici
zeii”9, peste tot stăpânea Nun, apa primordială. Apele Nilului
treceau astfel în mit, părând că generează şi întreţin totul, de la
pământ la floare. După vechii egipteni, pământul însuşi, ca şi viaţa,
au ieşit într-o bună zi din valuri.
Dar şi în reprezentarea sumeriană toate veneau din Nammu
(Marea primordială) şi pluteau pe apele oceanului terestru. În
Satapatha Brahmana, de asemenea se menţionează: „la început acest
(univers) era apa; nu exista peste tot decât o undă”10.”Apa îşi
exprimă dorinţa: „cum aş putea să mă reproduc? Începe să se
mortifice şi să se încălzească cu căldură ascetică, din care apăru un
ou de aur, ce pluti pe apă cam cât durează un an”11. În legendă din
acest ou se născu Prajapati care prin pronunţarea anumitor formule
7

Diogene Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, Editura
Polirom, Bucureşti, 1998, p.153
8
Ibidem, p. 173.
9
Apud Gheorghe Vlăduţescu, Thales din Milet, Bucureşti, Editura Trei,
1996, p. 35
10
Ibidem, p.46
11
Ibidem, p.50.
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ieşiseră pe rând pământul, aerul şi cerul.
Homer zicea că pământul este înconjurat, susţinut de fluviul
„Okeanos”, „cu apele adânci” (Iliada). Pentru Homer, Okeanos este
sursa tuturor apelor, celor marine, celor de pe pământ, încercuieşte
pământul şi din el vin toţi zeii, Okeanos fiind chiar originea tuturor
lucrurilor.
La Hesiod, Okeanos vine din însoţirea Pământului (Gea-Goia)
cu Cerul. În scenariul cosmogonic din binecunoscuta Munci şi zile
este prinsă numai începând cu orficii, deşi vag la început era hydor şi
hyle (apă şi materie) din care s-a închegat pământul. Apa ca principiu
în sens filosofic apare la Thales şi continuă cu Hippon din Samos.
Scenarii similare se găsesc în spaţii de cultură şi timpuri din
cele mai diferite şi mai îndepărtate. Motivul este deci universal,
grecii transpunând scenariul apei prin Thales ca întemeiere a lumii,
într-o manieră personală.
Aristotel în Metafizica I 983 a. 27-30: „Cei străvechi, care au
trăit cu mult înaintea noastră...au făcut din Okeanos şi din Tethys
părinţi generatori şi îi puneau pe zei să jure pe apă, căreia i se zicea
Styx. Cum ceea ce era mai vechi era mai venerabil, se jura pe ceea ce
era mai demn de cinstire”12. Interpretând zicerile lui Thales
referitoare la faptul că pământul plutea pe apă ca un „lemn”,
Aristotel susţinea de altfel că apa era aceea care dădea viaţă şi
totodată o întreţinea.
Mircea Eliade, referindu-se la virtuţile mitico-magice ale apei,
afirma: „având locul şi rolul pe care îl avea în lume, pentru că dădea
fiinţă ori doar punea în ordine, apa înseamnă că era înzestrată cu
puteri ascunse, aparte. Apele simbolizează totalitatea virtualităţilor,
sunt fous şi origo, matricea tuturor posibilităţilor de existenţă”13. De
aici şi virtuţile sale în ordine magică. Întemeietoare şi dătătoare de
12
13

Aristotel, Metafizica, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p.135.
Mircea Eliade, Dicţionar al religiilor, Editura Polirom, 2007, p. 165.
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viaţă, datorită şi felului ei de a fi, primindu-te nici nu te arde, nici nu
te striveşte, „purifică”, simbolic, în primul rând ca printr-o întoarcere
la starea originară. Puterea lustrală îi vine din primatul cosmologic
pe care îl deţine. Dacă este aceea care dă viaţă (ca existenţă) lumii cu
toate ale ei, este aceea care regenerează continuu, lustraţia putând fi
luată şi ca reîntărire. Apa conferă o „nouă renaştere”, printr-un ritual
iniţiatic, ea vindecă printr-un ritual magic, ea asigură renaşterea
postmortem prin ritualuri funerare. Încorporând toate virtualităţile, ea
devenea deci simbol al vieţii („apa vie”). Bogată germinativ, ea
fecundează pământul, animalele, femeia. Purificând, ea „anulează o
istorie pentru a da semn şi sens începerii alteia”14.
Apa cu înzestrări mitice şi apa ca nume al acelui ceva din care
vin toate şi în care toate se întorc este o deosebire de ordine.
Bunăoară apa, ca atare, nu semnifică direct, adică nu stă propriu-zis
pentru un atribut anume. Se trece de la ceea ce este într-o ordine
anume, putere germinativă, la condiţia principiului generator. De
altfel, Thales după Simplicius susţinea că apa este principiul (archele) primordial al tuturor lucrurilor, pe seama observaţiilor prin
experienţă. Căci, ziceau ei, „caldul doar se menţine prin umiditate,
cele moarte se usucă, seminţele tuturor au umezeală în ele, iar tot
ceea ce e hrană musteşte. De colo de unde provin toate, de colo se şi
hrănesc, iar apa este principiul naturii umede şi le cuprinde pe toate
astfel încât ei au considerat apa ca principiu al tuturor lucrurilor si că
pământul stă pe apă”.
În Istoria filosofiei greceşti a lui Wilhelm Windelband, găsim
scris în capitolul dedicat filosofiei naturii din Milet, cum că Thales
„declară apa ca materie a lumii”15, această afirmaţie fiind singurul
lucru care i se atribuie cu siguranţă deplină filosofului presocratic.
14

Ibidem, p.165-166.
Wilhelm Windelband, Istoria filosofiei greceşti, Editura Moldova,
Iaşi p, 23.
15
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Thales înfăţişează această materie curgătoare a lumii (apa), ca o
materie mişcată din sine şi în mod permanent. Aceasta fiind o
reprezentare hilozoistă, pentru care materia apare eo ipso ca mişcată
şi astfel ca însufleţită.
Aşadar, în concluzie, apa thallesiană era ca o aglama în
originea lumii, o formă (un mod de a fi, ca o reprezentare) a
„începutului”, dar şi „începutul însuşi”. În al doilea rând, fie şi luată
ca „începutul lucrurilor” în medii creştine, apa mai trecea şi simplu
ca o materie în sensul grecesc, adică termen al acţiunii principiului
activ. Demn de reţinut pentru studiul nostru mai este menţiunea
profesorului Gheorghe Vlăduţescu în lucrarea sa despre filosoful
Thales din Milet atunci când aduce în discuţie zicerea filosofului
latin Municius Felix (XIX, 6): „Thales spune că apa este începutul
lucrurilor, dar că Dumnezeu e mintea care a făcut totul din apă”16.
Peste secole, în special medievalii, păstrează de la presocratici
elementologia, acordând apei un rol taumatologic, purificator,
sfinţitor, prin Taina Botezului.

16

Gheorghe Vlăduţescu, Op.cit, p.76.
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ROXANA PAVNOTESCU

UN DUEL
Cu fiecare montare a unei opere clasice,
regizorul Alexandru Dabija continuă să
ne surprindă. Aduce o notă personală,
îndeajuns de pregnantă să scoată lucrarea
din clişeele şi tiparele ei tradiţionale, fără,
însă, a se lansa în reprezentări
extravagante şi ostentativ moderniste.
Piesa „Un duel”, adaptată de Alexandru
Dabija după nuvela Duelul lui Cehov,
urmăreşte cu ingeniozitate același model.
Un Cehov de idei, filozofic, dar nu unul de atmosferă şi substanţă.
Scenografia este neconvenţională, remarcându-se printr-o
simplitate frustă sau mai degrabă bizară, ce nu se raportează la
timpul povestirii, dar nici nu trimite la actual. Compozițional,
textul vorbeşte de un spaţiu provincial din Caucaz, la limita dintre
munte şi mare, în timp ce scena îmbracă o plastică haotică,
neomogenă. Structural se impune un univers neutru, divizat anume
pentru a disocia temporal şi spaţial dialogul expunerii. Se aduc mai
multe planuri paralele ce alternează şi interferează: adesea în
obiectiv interiorul doctorului Samoilenko şi cel al cuplului VaniaNadia. Ele sunt separate simbolic de un fel de punte mobilă,
segmentată ce se dezarticulează pentru a crea ocazional alte spaţii:
plaja, picknick-ul sau locuinţa Mariei. Planul reprezentat de
Samoilenko, entomologul Colea şi diaconul ocupă mereu dreapta
scenei, planul Vania-Nadia mereu stânga. Focusul dialogului se
mută cinematografic de-o parte şi de alta a punţii pe care sosesc
actorii ca în teatrul Nô şi se îndreaptă către locuinţa lor. Cele două
planuri paralele coexistă cu un al treilea spaţiu virtual, fictiv; o
pânză verticală ce acoperă tot fundalul scenei. Pe ea, eroii pictează

78

cu vopsea albă mai mult sau mai puţin abstract stări, sentimente
sau elemente de peisaj ce se anunţă narativ: marea reprezentată de
valuri, cerul un stol stilizat de păsări, un vapor în viziunea unui
copil, flori din grădinile imaginare ale Nadiei. Personajele se
relaţionează expresionist cu acest spaţiu virtual: Nadia face cu
mâna în depărtare la vaporul alb, dar nu nostalgic şi cochet ca în
Amarcord-ul lui Fellini, ci frivol şi deşănţat. Samoilenko priveşte
la valurile mării sau la păsările cerului după ce le creează din
câteva mişcări de bidinea. Plajei şi mării i se opune peisajul
montan proiectat în audienţă la care personajele privesc cu extaz (
către public), cu excepţia lui Vania, pe care priveliştea nu-l mişcă
deloc. El este blocat în visele lui despre Petersburg, unde vrea să se
refugieze, pentru a scăpa de datorii şi de spectrul unei relaţii
conjugale nefericite. Cele două momente sunt schematice, un
decor simplu ce ţine mai mult de o dispoziţie spirituală decât de o
recuzită scenică. Locuinţa lui Laerski este un pat aglomerat cu
perne, farfurii şi alte accesorii; deasupra lor, Nadia pare scuturată
de friguri. Este o imagine a dezordinii şi nemulţumirii din viaţa lor
de cuplu. O stare de dezabuzare, plictiseală, irosire şi neîmplinire,
exemplificată de cele două trupuri întoarse cu spatele unul la
celălalt, pentru că Vania nu o mai iubeşte pe Nadia. Tema pierderii
iubirii pe fondul ratării şi al provincialismului unui spaţiu ales,
pentru a-şi consuma concubinajul cu nevasta altuia, este dezbătută
în scena introductivă între Laerski şi prietenul său Samoilenko.
Locuinţa doctorului este în mod esenţial o masă în culori vii, de o
fizicalitate contrastantă în raport cu celelalte detalii scenice care
sunt desenate, imaginate sau sugerate. Masa este deservită de o
ordonanţă (în interpretarea compozită, pantomimică a lui Dan
Tudor), ce trânteşte impertinent şi abuziv pe rând supa, paharele de
vin, ardeii iuţi, smântâna şi morunul. Samoilenko este un bon
viveur căruia îi place să gătească şi să dea un sens ritualic
mâncărurilor şi pregătirii lor. Prezenţa lui scenică e legată de o
masă, o tavă de prăjituri sau un picknick. Scenele paralele
interferează fizic suprapunând imaginar stările şi pulsiunile
afective ale personajelor: Samoilenko se mişcă de la un plan la
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altul să mângâie cu compasiune capul adormit din patul prietenului
său, în timp ce dezbate cu Colea, în propria sa locuinţă, probleme
existenţiale la adresa eroului.
Costumele sunt la fel de nedecise ca şi decorul; o
vestimentaţie fără culoare, informă, cu excepţia Nadiei şi a lui
Colea care ies în evidenţă ca tipologii nespecific cehoviene.
Cromatismul reprezentaţiei se distinge prin rochiile estivale ale
Nadiei şi masa cu ardei roşi şi iuţi ce expun elaborata artă culinară
a lui Samoilenko. Colea poartă un scampolo strident portocaliu,
Nadia o rochie roşie şi provocatoare. Sunt personaje la marginea
universului cehovian, controversate în expunerea şi viziunea
scenografică a regizorului şi probabil şi în nuvela lui Cehov.
Neamţul entomolog, darwinist, pozitivist, intransigent, care judecă
oamenii exclusiv după faptele şi activităţile lor, nu ratează nici o
ocazie pentru a-l jigni sau umili pe Leaskin; îl provoacă la duel,
pentru a-i da o lecţie, convins că cei de teapa lui şi a Nadiei ar
trebui exterminaţi. În timpul duelului, acelaşi Colea vibrează la
strigătul disperat al diaconului şi va trage în aer, după ce în seara
precedentă îl asigură pe Samoilenko că nimic rău nu se va
întâmpla. De altfel duelul, desuet şi depăşit de vremuri şi mode
culturale, nu mai păstrează decât ritualul şi forma din gravitatea şi
vanitatea unei lumi aristocrate: ora matinală, martorii, taxa de
participare sau de ucidere a adversarului și dreptul celui provocat
de a trage primul. Duelul devine o dezlănţuire a forţelor exterior
participante care se agită să-l împiedice - doctorul şi diaconul
ascuns în tufişuri. În final, Colea îl îmbrăţişează pe Leaskin, asupra
căruia recunoaşte că s-a înşelat. Leaskin îi duce bagajul la vapor.
Experienţa în proximitatea morţii, eşuarea planurilor de
întoarcere la Petersburg, dar mai ales singurătatea îi apropie pe cei
doi amanţi, îi determină să muncească spre a-şi plăti datoriile, să-şi
asume condiţia de cuplu pentru că o vreme s-au iubit, aşa cum
Samoilenko îl sfătuieşte pe erou în prima scenă. O perspectivă nu
prea luminoasă, dar tipică universului cehovian, a răzvrătiţilor fără
cauză, în fond resemnaţi în condiţia neputinţei lor, în care Colea
chiar dacă nu se va integra niciodată ( el şi diaconul sunt singurii
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care pleacă!), o va înţelege şi accepta ca atare. În accepţia lui
Dabija reabilitarea finală a lui Colea în linia tipologiilor autorului
este legitimă. El pare să sufere o transformare de fond, atipică
pentru personajele cehoviene ce rămân mereu aceleaşi indiferent
de experienţele prin care trec. Leaskin, deşi îşi schimbă cursul
vieţii în urma experienţei limită a duelului, rămâne un erou
cehovian până la sfârşit - el nu se schimbă în fond : acelaşi umil,
aplecat, cu capul în jos, cu privirea tristă şi rătăcită, acelaşi
neînţeles de prisos, chiar dacă acum munceşte şi e resemnat în faţa
sorţii.
În acest univers schematic în două dimensiuni, cu marea
proiectată imaginar pe pânză şi antipodul ei, muntele virtualizat în
auditoriu, către care personajele privesc extaziate, Dabija aduce o
galerie de personaje tradiţionale şi netradiţionale universului
cehovian. Cel mai atipic personaj ce etalează un portret
controversat şi poate de asta neconvingător, este cel al Nadiei. Că
regizorul a insistat prea mult pe latura frivolă cu alunecări spre
vulgaritate a Nadiei, sau jocul Dianei Dumbravă a şarjat o notă
prea mult această latură, este greu de stabilit. Cert este că tabloul
de interior, în care Diana, zdruncinată de friguri, apare umilă,
supusă căutând să se apropie de Vania, care-i refuză prea brutal
graţiile, distonează cu cadrul marin, unde în prezenţa oripilată a
Mariei, Nadia se expune privirilor marinarilor făcându-le
provocator cu mâna. În aceeaşi manieră cochetează cu Acimianov
( Mihai Calotă) , fiul negustorului unde face datorii pentru
stridentele toalete estivale. De la victimă la mondenă uşuratică, o
aflăm deodată profund mişcată de vestea morţii soţului ei, dar la
scurt timp Vania o descoperă înşelându-l neconvingător cu Kirilin,
care n-o mai interesează. Totuși, personajul este nuanțat realizat
în spiritul eternului feminin care te trimite la contradicțiile cele
mai neașteptate. Profund cehoviene sunt diaconul (Marius Rizea)
şi doctorul Samoilenko, aplecat cu înţelegere şi compasiune către
sufletele nemângâiate din jurul său, dar şi un estet al artei culinare(
magnific şi nuanţat interpretat de Vlad Ivanov pe care îl simți
treptat, treptat cum se identifică cu personajul.). Niciunul nu aderă
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la filozofia şi concepţia de viaţă a lui Colea (Răzvan Oprea), dar îl
cultivă şi îi respectă inteligenţa, în acelaşi timp contrazicându-l în
permanenţă spre a-i ameliora pozitivismul agresiv, deloc
pravoslavnic. Foarte realizat este portretul Mariei ( Ana Ciontea),
gospodina ideală, bigotă şi moralizatoare, în fapt atrasă de
exotismul şi spiritul aventurier al Nadiei, pe care-l dezaprobă şi
condamnă verbal.
Regizorul Alexandru Dabija propune un moment cehovian întrun spaţiu abstractizant, de idei, căruia îi lipseşte lentoarea şi
atmosfera tradiţională, situat în afara istoriei şi a modelor
culturale, în care personaje – monade se mişcă în faţa unei pânze
pe care se înscriu stări şi sentimente în tuşe albe şi simplificatoare.
În ciuda filozofărilor şi a teoretizărilor interminabile pe marginea
ei, viaţa trebuie să rămână simplă.
Decembrie 2012, Bucureşti
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VORBESC CU TINE BASARABIA
Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep, pământ al meu?
......................................................
Cuvintele mele sunt lacrimi pentru tine,
...............................................................
Vino, vino Basarabia,
Tu nu eşi un pământ fără nume!
Te cheamă România.

Virgil Şerbu Cisteianu
OXANA CÂRLAN

Timpul
O voce îmi spune:
Timpul nu poate fi învăţat!
Anii se risipesc şi vin.
Sunt fericită
cu dorul cântat
printre frunzele copacilor
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atunci când luna râde
la stele.
Timpule,
te rog,
dă-mi somnul alb pe care-l
poartă crinii,
izvor de speranţă...

Vreau
Acum vreau
să răsfoiesc fiecare filă de lumină
ca liniştea să mă-nfăşoare
cu sărutul său de creaţie!
Într-o clipă să mă cuprindă
ca un un izvor
din adânc de munte
să mă pot contopi cu lumina.

Simt durerea...
Simt durerea cum mă cuprinde
de brâul inimii
şi-mi sfâşie firul
fiecărei părţi din trup.
Simt neliniştea
în cursul orelor de durere
cum se arcuieşte peste mine
ca un curcubeu peste mare.
E focul care arde-n
pieptul meu
şi lacrimi îmi curg din sânge...
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Spuneţi-mi:
Putem crea o lume nouă?

Poezie
Poezie –
păpădie
în câmpie,
un fulg de nea
pe gândirea mea!
Poezia – piatră grea
Sublimă viaţă a mea
Timpul de zidire-n fericire
a propoziţiei din lumea ta!!!

Lui Grigore Vieru
Plec acolo unde:
,,curge izvorul,
Grâul răsare,
Acolo pe unde,
Trec urmele tale”
Trestie, cu-ngândurată pleoapă,
mi-e dor de un cuvânt ce
,,locuiește la marginea unei iubiri”,
de glasul tainic ce-mi șoptește:
,,Există o femeie totuși
Cu sufletul ca cerul,
Frumoasă ca țărâna
Simplă ca lacrima”
Tu ești liniștea iubirii,
Izvorul ce ne poartă
În fiecare iarbă!
Zbucium aprig,
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Ce ne ,,bate în piatra hârtiei”
şi a armoniei.
Nu te-ngândura, noi te vom mângâia!
Nu te-ngrijora!
Noi te vom cânta
Cu lumină în măiastra-ţi carte
Odihneştete liniştit şi iartă,
nu îndeajins, noi te-am iubit!!!!

Îţi scriu
Lui Grigorie Vieru
cu ocazia dezvelirii bustului
de la Biblioteca Alba Iulia din
Chişinău.
Cu lumina cerului
îţi scriu o poezie.
Nu-mi pot scoate
lacrima din sânge
Ai plecat,
dar iubirea ta,
a rămas,
curgând în noi
precum izvoarele ţării.
pe Câmpia Românească !..
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Tu
Prin mine trece cântecul de dor
născut din roua sufletului,
care mă cuprinde,
Sunt o stea ce s-a lipit de muntele tău.
O, ce-aş putea să-ţi cer???
Adu-mi iubirea făgăduită!
şi pictează-mi speranţa
Căci, lacrima rătăceşte în sufeletul meu,
ca o clipă la om
Tu eşti un univers
plin cu iubire

curată ca florile de crin.

Doamne,
După Lucian Blaga
Opreşte timpul
pentru mine şi cheamă-mă
în muzica văzduhului
să admir susurul izvoarelor.
Tu eşti cel care ai
încolţit sărutul
în lumea mea virgină.
Opreşte, timpul
Tu eşti marea cascadă
a iubirii!
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Acasă
Acasă
Tu mă aştepţi-n prag
Cu lumina absolutului-n gând
şi dragostea-n cuvânt!
În tăcere
zămislim viitorul
şi alegem patria
prin muzica
fără hotare
În curând
o să trec apa curgătoare
şi ajung ACASĂ
Tu eşti cântecul
inimii mele.
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GALINA FURDUI

E-un macrocosm în fiece pupilă
E-un macrocosm în fiece pupilă
Şi universurile un examen sunt
(Cu început, în glas, de clorofilă,
Dar clorofila fără început).
Pun zilele-mi sub ochiul de lentilă
Şi simt furtuni în orice amănunt.
E-un macrocosm în mica mea pupilă
Iar lacrimile mici magiştri-mi sunt.
Învăţ, desigur. Sfera volatilă
Mă tot roteşte –lumile confrunt.
Arunc din spate coaja inutilă,
Înghit amar. Şi ploile înfrunt.
E-un macrocosm în fiece pupilă
Şi zborurile un examen sunt.
(7 februarie, 2000)
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Mişcând cu gândul lucrurile-n jur
Mişcând cu gândul lucrurile-n jur
Şi anii depărtându-i calm cu mâna,
Apropiind un nevăzut contur,
Cunosc ce-a fost, ce poate fi lumina.
Vă veţi mira, dar zic despre azur :
Mi-l spăl eu singură. Îmi e şi-i sunt stăpâna.
Mişcând cu gândul lucrurile-n jur
Chem anii, depărtându-i calm, cu mâna.
E muzică şi-n fulger. Dimprejur
Fierbinte, legea ritmului, divina,
Cântă şi-n firea ta. Atent fii. Eul pur
Alungă din noi vina, deci rugina.
Mişcând cu gândul lucrurile-n jur
Şi Timpul depărtându-l, calm, cu mâna.
(19 decembrie, 1999)

Vino, Cuvinte, cu tine să-ntâmpin Lumina
Vino, Cuvinte, cu tine să-ntâmpin Lumina.
Aşa stând alături, să aflu ce este Tăcerea.
Şi clipa pe care-o invoc, o invoc să rămână
Să-mi spună-nc-o dată, ce este Vederea.
Ci...Văzul acel care curge-n adânc –rădăcină
Şi gândul, acel care-adună sub pleoape puterea.
Prin ele, Cuvinte, să sap înspre ceruri fântână.
Prin tine, Cuvinte, să-mi aflu-n tulpină Vegherea.
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Văd: Lumea-e-o ceaţă. Dar ştiu, vine ora senină
Şi-mi se topeşte-dispare, terestră, durerea.
Deschisă e Bolta. O alb-violetă grădină
Petala-şi deschide. Sub talpă simt altă ţărână...
Vino, Cuvinte, cu tine să-ntâmpin Lumina.
(15 decembrie, 1999)

Mi-e dor
Mi-e dor, dor îmi e de o casă
Pe-o vale în neguri rămasă.
Din an către an tot mai mică.
Mai albă şi mai singurică.
De prag rezemată-o gherghină,
La poartă –bătrâna fântână.
Mi-e dor îmi e dor luna plină
S-o port în căldare, lumină.
Cuminte să mătur ograda
S-adun toama frunza-n grămadă
Şi-apoi să-i dau foc. Să rog fumul
Să ieie cu dânsul şi scrumul.
Mi-e dor îmi e dor de-o grădină
Pe unde-i bunica stăpână,
S-ascult cum din pomii cu şoapte
Cad anii sau prunele coapte.
Şi furca de tors, aruncată
Demult undeva prin poiată
S-o-nvii răsucind pe un fus
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Fir de tort, nu de timp ce s-a dus.
Desculţă, prin minta în rouă
S-alerg, paparudă, să plouă,
În Nistru să cad şi, fireşte,
Să mă salveze un peşte.
În poală s-adun, luminată,
Suveica, fusceii şi spata
Convinsă că aţele-n stativi
Sunt iţe, nu zile-nnodate.
Rotundă, să scot pe lopată
Din vatră pâinea cea coaptă,
Să sparg nişte nuci de perete
Ştiind că au miez nu regrete.
Mi-e dor, o cum îmi e dor,
Uitată de toţi în ungher,
Să-mi piaptăn păpuşile toate
O dată, şi încă odată.
Veghind cu suflarea oprită,
S-ascult adormind titirezul
Şi maica alături, în noapte,
Şoptind cu evlavie Crezul.
(1 noiembrie, 1990

Acopere-mă cu lumină
Acopere-mă cu lumină,
Mi-e dor de ea, mi-e dor acum
Aud sub gene-o violină
Şi-n ceruri nici urmă de fum.
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Pe drumu-mi scris în serpentină
Nu vreau culori nici rol postum
Acopere-mă cu lumină
Acum când steaua chem, acum.
Cresc florile în rădăcină
Un verb. Volum după volum...
La ultima filă de-album
Doar ochii tăi mă însenină.
Acopere-mă cu lum ină
Acum cât sunt aici, acum.
( 10 noiembrie)
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GHEORGHE BÂLICI

Fiorul
Vei şti fiorul să-l resimţi aproape,
Când trece ca un vânt rătăcitor
Sau ca un vis, ca un albastru nor
Plutind uşor pe limpezite ape?
Vei recunoaşte calda lui zvâcnire
Ce urcă-n trupul tău ca un descântec,
Când tu deja uitaseşi şi de cântec,
Ne-ncrezător în veşnica iubire?
Încet de la pământ te vei desprinde
Şi zbor va fi întreaga ta făptură,
Simţind cum un surâs al ei te fură,
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Cum altul focu-n inimă-ţi aprinde
Şi-n fiecare strop lucind, de rouă,
Începe să răsară-o lume nou

Dorinţa
Când iarna de la pol revine iară
Şi gerul ţine uşa îngheţată,
Ce mult aş vrea să pot măcar o dată
Să-ţi cumpăr din oraş o primăvară.
Aş da pe-a ei căldură orice plată,
Ca să ţi-o pot aduce într-o seară –
Să tot observ pe trupu-ţi de vioară
Doar frăgezimea ei înmiresmată.
Sub haină-aş ţine-o ca să nu îngheţe
Cât timp voi merge singur prin ninsoare,
La tine să ajungă orice floare
Cu-acel parfum uitat, din tinereţe,
Pa care eu îl caut în neştire
Şi-l pierd mereu în frig şi-nzăpezire…

Cireşii adâncurilor
Au oare cum foşnesc cireşii de pământ,
Ce-şi amintesc, în adâncimi,
De ploaie şi de arşiţă, de vânt?
Pe frunza lor, cea din ţărâni însângerate,
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Nu se-odihneşte raza de lumină
Şi nu cade rouă,
Pe ramurile lor nu cresc cireşe
Şi morţii din ţinuturi megieşe
Nu vin să fure,
Aşa cum o făceau pe când erau copii,
Nici şoimi, nici mierle şi nici ciocârlii
Nu taie cu aripa umbra lor
Şi nici n-aud de undeva vreun cânt.
Au oare cum foşnesc cireşii de pământ?!...

Icoane în ochii inimii
Două icoane tresar în ai inimii ochi,
una e plină de cer şi de cânt,
alta – de pământ şi de munci nesfârşite.
În fiecare din ele sfinţii ţărani
ară cu mâinile lor
liniştea ce-i înconjoară şi viaţa.
Cerul dintr-o icoană curge-n pământ,
pământul din alta
se mută în cer
şi ochii albaştri ai inimii
se umplu încet
de o nouă lumină.

În aşteptarea frumoaselor vise
Încă n-am învăţat să visez
doar vise frumoase,
încă nu ştiu
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să-i alung din visele mele
pe toţi acei ce mă mint,
mă urăsc, mă bârfesc.
Uneori
aş vrea să-mi aduc în vise părinţii,
dar şi ei, probabil, se tem
să intre-ntr-un vis,
de unde ar putea ieşi speriaţi
şi nu vin.
Încă n-am învăţat să visez
doar vise frumoase.

Elegia vinovatei inimi
Cu inima-n mână
păşeşti printre oameni
luminându-ţi cu ea, ca şi Danco, al inimii drum
ce se surpă mereu, că-i mai mult
din aer călcat de maşini,
din cer şi din pietre.
Cu sufletul tău alergi către viaţa
pe care ţi se părea c-o trăieşti,
eşti aproape acelaşi tânăr bătrân
şi dai sfaturi
melcilor să se grăbească şi ei,
mieilor să nu moară de Paşti.
Te trezeşti singur la marginea lumii
şi-ţi cerţi inima ca pe-un părinte
ce-a uitat să te-nveţe
alfabetul iubirii.
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Aşa-s ţăranii
Ţăranii nu se duc
la mare, la munte, la băi,
ei au marea lor de griji şi nevoi,
ei au muntele lor de răbdare,
doar baie nu au şi nu au
chiar tot timpul ce pune pe trup.
Ţăranii muncesc până văd că se rup.
Ei mor când vor ei,
c-aşa e când vezi că ai libertate –
mori când vrei tu,
plângi când vrei tu,
mănânci când doar ai.
Ţăranii vor toţi să ajungă în rai:
unii ajung când nu vor,
alţi, când vor, nu ajung,
fiindcă, de,
aşa sunt ţăranii
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GRIGORE ŞERBAN
Ziua a opta
,,De fapt, este un măsurătoriu.”
Geneza...
Existând fără timp şi fără
spaţiu,din
momentul
cînd
încerci să desparţi ziua de noapte, dimineaţa de seară,
lumina de întuneric...cu voie fără de voie, timpul începe să
treacă altfel:se rînduieşte,balanţa înclină, nisipul curge...
Nu poţi opri timpul oricît l-ai măguli; ce i-ai
promite. Odată pornit, el merge, trece, pleacă şi vine, se
transformă din ieri in azi si din azi in mîine...
Creatorul a făcut lumea în şapte zile,dar din ziua a
opta totul a început să se schimbe. Şi nu cred sa fie
vinovat sarpele, cum nu poate fi vinovată Eva că l-a
ascultat, cum nu este vinovat Adam, căci şi-a ascultat
propria coastă, nu este vinovat nici lutul din care a fost
zămislit omul...
Vinovată de ziua a opta este însăşi ziua a opta...
fiindcă a depaşit ceea ce a creat Dumnezeu...
Şi-a fost dimineaţă,
Şi-a fost seară...
Şi ziua, după a şaptea, a fost...
Ziua clădită în omul,
Plămădit din lutul
Pe care înflorise pomul
Vieţii şi pomul cunoaşterii...

99

Şi uimit de-atîta floare
Luminată în soare
Şi-a auzit coasta
Vibrînd, tulburată,
Şi edenica umbră
L-a cuprins c-o dulceaţă
Cît toate florile,
C-o neînţeleasă dorinţă
Cît toate aripile păsărilor,
C-o vorbitoare taină
Cît pomul vieţii
Şi pomul cunoaşterii împreună,
Şi...
Şi s-a trezit
Fără o coastă,
Dar cu cineva
Atît de apropiată
Şi atît de a lui,
Că şi-a simţit
Sîngele înflorit,
Şi-a văzut lumina ierbii
Intrată în talpă,
Şi-a auzit timpul cîntînd
În florile desfacute
Ale pomului vieţii
Şi pomului cunoaşterii
Într-o nouă zi...
Altfel trăită...
Şi-a fost omul.
Şi-a fost ziua a opta...
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Femeia norilor
Conturul roşcat al norilor în răsărit
Proiectează un chip de femeie
Sau eşti tu, care n-ai plecat şi nici venit,
Şi planezi anarhic precum o scînteie.
Privesc uimit orizontul viu şi larg
Cum işi deformează – schimbă creaţia:
A fost chip de femeie – acu-i un catarg
Solitar, ce şi-a pierdut direcţia.
Unde eşti, femeia norilor,
Întuneci zarea de uitare şi refuz –
Pentru că ai rupt lumina iubirilor
Cu această poezie tristă te acuz.

Esenţa din stele
Lui Emil Gaju
Lumea nouă pe care doar tu o vezi
O desfaci lumii întregi
Şi devii bogat cînd pierzi,
Consecvent doar cînd alegi.
Încerci totul pînă la interzis,
Sapi în stele să găseşti esenţa
Şi cînd vezi că trăieşti în vis,
Începi să-ţi dezbraci în roluri fiinţa.

101

Ochiul tău cuprinde lumea –
Dreptul la greseală n-are –
Rolul principal e culmea
Cînd scena toată-i o floare...

Pozele fiicii
Privesc pozele de mai multe zile,
Pozele fiicei în diverse ipostaze,
Şi-nfloreşte minunata mea copilă
În lume - rătăcita cea mai frumoasă.
Iată zîmbeşte, plînge, tace, vorbeşte,
Îi aud şi-i ascult tăcerea, i-o văd,
Ştiu cum urăşte, ştiu cît iubeşte
Şi pe fiecare vis al ei – îl cred.
Privesc pozele de mai multe zile,
Pozele fiicei care e departe
Şi înec o ură, şi mă arde-o milă:
Ce face singură în străinătate.
Uite: mă cheamă, uite: mă strigă,
Ochii ei îmi vorbesc adevărul,
S-a rupt între oameni o verigă
Care-i îndepărtează, îi înstrăinează
Şi nu-i ajută nici banul, nici pămîntul, nici cerul
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Psalm
Spune,Doamne, ce să fac
Şi azi , și mîine, și-ntotdeauna –
Prea multe dureri desfac
Și le împart cu lumea.
Spune, Doamne, cui să cred:
Mie, ție, orișicui –
Tot mai des adevărul pierd
Și nu dau de urma lui.
Spune,Doamne, unde să plec –
Drumul nu știu unde duce –
Vise multe vin și trec,
Dar stau mereu la răscruce.
Spune,Doamne, cîte să-ndur:
Incertitudini și umilință –
M-am săturat pînă-n gît și-ți jur:
Ierup din suferință.

Psalm
Știu a mă naște din nou
Chiar dacă aș fi strivit –
Dumnezeu mi-a miluit
Viață înmiit.
Pot renaște din durere, fum,
Din ocară pur țîșnesc –
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Domnului îi cresc
Psalm îngeresc.
Mă înalț din scrum și glod,
Din praf adevăr culeg –
Milostivului în spic
Ruga i-o ridic.

Psalm
Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat încă o zi
Să-mi văd soarele și fața...
În lumin lor să mă pot limpezi
Îți mai cer, Doamne,încă o zi.
Să văd umbra pomului cum crește-descrește,
Să simt cum îmi picură patimile inima...
Ca în sîngele fierbinte să aud pe cine mă iubește,
Mai ține-mi, Doamne, umbra ce crește-descrește.
Mulțumesc, Doamne, pentru ziua de azi,
Că i-ai deschis porțile pentru a mă cunoaște...
Ca nimeni să-mi dea în obraz,
Dă-mi,Doamne, cîte-o zi în fiecare zi de azi.

Psalm
Părinte, Părinte
Al cerului și al clipei,
Îndură-te, Mărite,
Și ține seninul aripei.
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Și timpul să crească
Nemărginire nemărginită
În care să izvorască
Doar lume fericită.
Îndură-te, Sfinte,
Și lumina o strînge
În inimi, visuri și cuvinte,
Și mîn-o prin sînge.
Adună iubirea-n rădăcină,
Izvorul ține- l rece –
Cine te iubește – se închină
Și umbra-i alături ... pe cruce.

Zidită

-

-

Zidită în verde pădurea
Se cufundă-n mit ca Ana:
Manole, caldă-mi este floarea
Ușoară s-o port pînă toamna.
Zidită în cîntec pasărea
Se aude din mit ca Ana:
Meștere, m-a vrăjit pădurea
Nebună s-o cînt pînă toamna..
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TERESIA BOLCHIŞ-TĂTARU

Măriuca
Într’o sâmbătă, cineva sună la
uşă. Pia care tocmai sosise de la
şcoală se făcea comodă. Andrei veni
şi el spre casă mai devreme. Acum
se întreţinea cu Marius, dar se duse
să deschidă: „Măriuca!” – excalmă
el plin de bucurie, trăgând-o pe noua
venită înăuntru şi îmbrăţişând-o,
apoi ajutând-o să’şi dea jos cojocul
din spinare. Pia ieşi şi ea din
bucătărie în antreu. S’au îmbrăţişat
„cu dor şi drag”.
– Măriucă, de când n’ai mai fost pe la noi?!
– D’apoi de ce nu veniţi voi pe la noi? Ia că am venit la
oraş şi m’am gândit să trec să vă las şi vouă nişte lăptărie, că
n’am venit la piaţă, nu mai am vreme de pierdut cu vânzăria.
– Măriucă, ce mai faci? Ce mai face Nuţu?, copiii? Ce mai
e nou prin Măgura? – o întreba care mai de care, ba Pia, ba
Andrei.
– Dar înainte să ne povesteşti, fă-te comodă – o îndemna
Andrei luându’i „lecricul”, haina de pe umeri şi conducând-o în
cameră în vreme ce Pia intra în bucătărie cu lăptăria: brânză de
vacă, în tifonul în care s’a stors, groştior, în oală lunguiaţă de
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lut, lapte dulce în cantă şi lapte covăsit, tot în oală de lut dar de
formă burtoasă. Ce bogăţie este asta acum pentru ei!
– D’apoi sânt bugăte în Măgura şi la noi acasă şi în sat, mai
ales la noi femeile: mama soacră, Reghina, mama soacră
Paulina şi io, nu ne vedem capul cu ţesutul. Lucrăm la nişte
covoare alese, în culori vegetale, cu motive moroşene pentru o
expoziţie la Muzeul de Etnografie al Transilvaniei din Cluj,
pentru care avem comanda. Nuţu care, după cum ştiţi, este
angajat prin Muzeul nostru din oraş, la Direcţia Monumentelor
Istorice din Bucureşti, în lotul Transilvania, restaurează nişte
biserici de lemn în Munţii Apuseni. El a aranjat să facem
expoziţia asta, cu vânzare. Au venit la noi acasă specialiştii de
la muzeu să vadă cum lucrăm şi au rămas încântaţi, hotărînd
expoziţia la Cluj, fără să stea prea mult pe gânduri. Aşa că
acuma dăm bătaie să fim gata pentru sfârşitul lunii Iunie, când
este hotărît vernisajul.
– Şi ce vreţi să expuneţi? – întrebă Pia.
– Avem plănuite toate împreună, cam douăzeci de piese:
covoare mari de trei pe doi metri şi jumătate, care pot fi
folosite drept tapiserie, de atârnat pe perete sau de acoperit
paturile: apoi păretare de diferite mărimi, de trei pe unu şi
jumătate, mai mici, mai scurte sau mai lungi, apoi mici bucăţi
de ţesătură pentru ornamentaţie, pe masă, pe scaune, pe păreţi.
– Aşa ca aceasta ? – arătă Pia o carpetă de 50/30 cm, pe
care o avea pe masa de sufragerie, din camera lor de zi unde
stăteau ei acuma de vorbă şi pe care o primise cu ani în urmă
de la Măriuca.
– Da, cam aşa ceva.
–
Măriucă, – interveni Andrei – dar faceţi acolo o
adevărată manufactură românească.
– Facem, după ajutorul lui Dumnedzău.
– Bine, dar nu aveţi treabă cu tovarăşii? Vă lasă?
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– D’apoi ştii cum e la noi! Noi cu munca, ei cu câştigul. Ca
să ne putem expune arta, am uns destule osii, numai socrul
meu, Simion ştie şi cu Nuţu, iară noi femeile, am uns şi noi
încoace-încolo cu câte-o carpetă mai mică sau mai mare, şi aşa,
unul, fiecare şi toţi împreună, iată că reuşim ceva. Numai să nu
credeţi că asta’i aşa pentru arta noastră! Cu asta tovarăşii fac
reclamă „societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, cum scrie
în „Pentru socialism”. Poate aţi citit şi voi interviul pe care ni
l’a luat Vasile Radu Măgură, unul dintre scriitorii care veneau
cu Cenaclul la patul lui Pavăl şi care lucrează la ziarul local.
– Nu, n’am citit, Măriucă, deşi cam citim ziarul, dar uite că
tocmai ce era important să aflăm ne-a scăpat.
– A fost acuma nu demult în pagina de cultură de sâmbăta.
El arată cu asta că şi la noi se dezvoltă meseriile, că omul e
liber să creeze, ba chiar să aibă expoziţii personale, ca şi noi de
exemplu, numai că ştiţi voi cum e, după lege vin şi
„instrucţiunilii” de aplicare a legii, pe care nu le ştiu decât cei
care le aplică sau cei care le simt pe spinare: aşa ca noi; la ziar
nu se spune de câte aprobări am avut nevoie, peste câte
controale a trebuit să trecem şi să dovedim că nu facem
„afaceri ilicite”, mai ales că dracul ştie de unde s’a aflat de
lucrul nostru şi încep să ne caute turiştii străini care vreau să
cumpere. Atâta ar fi trebuit să fi vândut vreo carpetă, fie şi
numai pe lei, nu pe dolari, cum ni s’a oferit, că ai fi văzut cât
de liberi am fi fost, cu cătuşele la mâini.
– Da’ bine, Măriucă, văd că totuşi aţi reuşit.
– Pentru că Nuţu lucră unde lucră şi el are legături trainice
pe la cei suspuşi de la Cultură şi prin Minister şi asta pentru că
acolo mai sunt şi oameni de valoare, de ai noştri, din „vechea
gardă” care ştiu ce înseamnă cultura şi arta şi omul care o face.
Îl ştiţi voi pe profesorul Mihai Pop, „patriarhul”
folcloristicii româneşti şi a celei de prin părţile noastre, născut
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şi crescut aici la noi, în Glod, „sat uitat de lume”, pe Slătioara
care se varsă în Iza. El ţine spatele lui Nuţu şi mai sunt încă
câţiva, de mărimea profesorului, care cunosc şi preţuiesc
valoarea lui Nuţu nu numai ca meşter da şi ca „artist
constructor de biserici de lemn.” Îţi veni la noi şi vă va spune el
mai multe. Numai cu una nu mă împac: mai mult îi dus decât îi
acasă şi asta nu o mai biruiesc. Ştiţi şi voi cum îi când unu’i în
dreapta şi altu’i în stânga.
– Şi când vine acasă? – întrebă Pia.
– Când poate. Nici lui nu’i place că’i mereu dus şi el şi-ar
dori să stea mai mult cu noi, da’ aşa’i munca lui şi deocamdată
ne ducem doru’ care cum putem. Ne înecăm dragostea în
muncă, eu cu ţesutul, el cu cioplitul, şi uite aşa, mai trece-o
săptămână, încă una şi încă una şi ne pomenim că ne trece viaţa
şi n’am trăit-o cum ne-am dorit.
– Şi cât şi-a dorit mai ales el – murmură încet Andrei.
– Aşa’i, da’ acuma mi-a promis că nu mai ia niciun
contract
departe de casă. Să termine în Apuseni, şi nu se mai duce. Îi
ajunge lucrul pe care’l are la Muzeul din oraş, cu secţia din aer
liber.
– Dar bine, şi atunci tot nu va fi acasă – replică din nou
Andrei.
– Nu, dar va face naveta, va veni în fiecare zi acasă, cum a
făcut şi la început, după ce ne-am luat.
– Măriucă, Măriucă! Mă uit la tine şi parcă eşti şi mai
frumoasă decât ai fost mai demult... şi prin câte ai trecut? Câţi
ani sunt de atunci? De când a murit Pavăl?
– Mulţi, Andrei, aproape douăzeci, că nici nu’ţi vine a
crede cum au trecut. Încercând să schimbe firul discuţiei, Pia
interveni:
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– Măriucă, cu ce te pot servi? Cu un sirop? O apă
minerală? – până când pun masa, căci trebuie să mănânci
împreună cu noi.
– Pia dragă, nu te deranja: eu trebuie să mă întorc cât mai
degrabă acasă căci n’am venit în oraş decât să cumpăr nişte
chimicale, nişte fixative pentru culori şi să vă mai spun unaalta.
– Ce fixative foloseşti, Măriucă?
– Folosesc piatră vânătă, sulfatul de cupru, pentru
schimbarea unor culori, de exemplu galben în verde şi ca să
obţin unele nuanţe mai închise, apoi pentru culorile închise,
negru, verde şi maro închis, folosesc calaicanul.
– Calaicanul? – se întrebă Pia – a, da, sulfatul de fier, sau
mai corect spus, sulfatul fieros, sare de culoare verde deschis,
nu’i aşa?
– Da, iar pentru împrospătarea unor culori şi pentru a le
face mai trainice, mai vii, folosesc sulfatul de aluminiu,
alaunul. Dar pe lângă acestea, folosesc şi oţetul care înroşeşte
mai bine şi roşul şi cărămiziul.
– Apropo de roşu, extras din rădăcină de roibă?
– Pia dragă, nu există în vegetaţia de aici de la noi „roibă”
şi nici nu este cunoscută de femeile de la ţară, atunci de unde
vin poveştile naive că din această plantă s’ar obţine nuanţe de
roşu?
– Nu sunt poveşti, Măriucă, chiar există planta Rubia
tinctoria, adică cu proprietăţi colorante. Nu li s’ar fi dat numele
ştiinţific de „tinctoria” dacă n’ar avea această calitate, provine
însă din zona mediteraneană, aşa încât este posibil să nu fie
cunoscută aici la noi, poate în sudul ţării.
– Nu ştiu, Pia, iar după cum ţi-am spus aici la noi nu se
cunoaşte. Ceea ce ştiu este că până în 1850 toate culorile din
ţesăturile vechi erau vopsite vegetal. Numai din acest an a
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început a se folosi vopsitul chimic. Până la sfârşitul secolului al
XIX-lea se aflau în comerţ două culori vegetale: roşu- sânge,
deschis – poate că din roiba ta, – zâmbi şmechereşte Măriuca,
şi albastru indigo. Aşa se explică de ce în covoarele vechi
domină doar cele două culori din cromatica vegetală, şi pentru
că erau foarte scumpe şi nu’şi puteau permite decât ţăranii
înstăriţi să’şi facă ţoluri astfel colorate. Părintele Balea –
cărturaul nostru, după cum bine îl ştii – îmi spunea că se puteau
număra pe degete covoarele în care dominau culorile vegetale.
Noi, eu cu soacrele mele, am descoperit vopsitul de roşu
vişiniu, din coji de ceapă vânătă, de Bistriţa, care se cultivă în
împrejurimile satelor din Nimigea. De aici ne aduceau ţăranii
cu sacul coji de ceapă, când veneau la piaţă, la oraş cu ceapa de
vânzare. Apoi din coji de ceapă de apă care se cultivă şi aici la
noi, am vopsit roşu cărămiziu asemănător culorii coralului şi
am reuşit să facem şi o nuanţă de portocaliu.
– Dar ce bine le ştii, Măriucă, ca la carte!
– Noa, d’apoi de când lucru cu ele le-am învăţat.
– Aşa’i că tu, om de ştiinţă sau de artă, trebuia să fi fost, de
te-ar fi lăsat tovarăşii.
– D’apoi vezi tu Pia, că numai bunul Dumnezău ştie de ce’i
aşa şi nu altfel, cum gândim noi. Uite că tot am ajuns să fac
artă şi fără aprobarea tovarăşilor, aşa că ce să ne mai batem
capul de piatră sau piatra de cap! Aşa a fost să fie! Acuma, ca
să mă pot apuca iarăşi de vopsit, trebuie să mă pornesc din nou
după buruieni, căci soacrele mele sunt foarte harnice şi aproape
că nu mai au lână din ce ţese, căci mâine este duminică, ziua
lui Dumnezeu şi a omului pentru hodină, şi uite aşa nu vom fi
gata cu covoarele pentru sfârşitul lunii Iunie. Am venit la voi
numai pentru că nu v’am văzut tare de mult şi chiar mi-a fost
dor de voi, dar de fiecare dată când veneam în Baia Mare, eram
ori cu vânzărie, ori eram pă fugă, ca şi cum niciodată nu’mi
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ajunge timpul, dar acum mi-am zis: „fie ce-o fi, mă duc să’i
văd şi să le duc ceva lăptărie”, care n’a fost gândită pentru
piaţă, ci, de la început, pentru voi.
Pia era rudenie cu Măriuca; verişoare mai îndepărtate
dar sufleteşte erau ca două surori „dulci” care nu odată şi-au
împărţit viaţa lor şi bucuria şi amarul şi de fiecare dată au
beneficiat reciproc de curaj, de sprijin moral, mai ales de o
vorbă bună şi de un refugiu sufletesc, un adăpost sigur şi de
nădejde în orice împrejurare. Amândouă,atât ele cât şi soţii lor,
apreciau relaţia aceasta sufletească ca mult mai valoroasă decât
legătura de rudenie genealogică.
– Măriucă, te ştiu eu pe tine – interveni din nou Pia – tu nu
eşti aceea care să te apuci să faci economie când e sacul gol. Tu
întotdeauna ai făcut economie cu sacul plin, de aceea ai ajuns
să ai o stare materială înfloritoare cum nu au mulţi alţii – când
economic viaţa noastră sare din groapă în groapă, după cum
gândesc şi ne pregătesc mereu şi mereu tovarăşii – de aceea eu
nu cred că tu trebuie să vopseşti lână cu ierburile ce le vei
culege în după masa aceasta. Astea vor fi folosite altădată dar
tu trebuie să umpli sacul azi, cu buruienile pentru mâine, nu’i
aşa?
– Asta’i cam aşa.
– Atunci, înafară de asta, cu toată munca ce te aşteaptă, tu
tot trebuie să’ţi rezervi câteva minute, ca să mănânci de prânz,
iar, dacă că minutele astea le vei petrece aici cu noi sau acasă la
tine, are vreo importanţă?
– Are – sări Andrei foarte hotărât – pentru că fiind aici cu
noi, Măriuca ne onorează cu prezenţa ei oferindu-ne minute
plăcute pentru masa noastră de prânz din sâmbăta asta.
– Fire-aţi voi să fiţi de „domni”! Cu voi nu se poate pune
nimeni de-a curmezişul, căci voi cu argumentele voastre
întotdeauna sunteţi de către pădure.
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– Bravo, Măriucă! Vezi, aşa te vreau Ce mai încoace şi
încolo, hai mai bine noi doi să punem masa până când Pia
termină de învârtit în oale, şi Andrei se duse la dulap să scoată
o faţă de masă de sărbătoare. Între astea apăru Marius cu Livia
şi Monica.
– Tuşe Măriuca, ai venit la noi?– exclamară toţi trei copiii
deodată.
– Dragii mei – făcu Măriuca desfăcându’şi braţele – ce
mari v’aţi făcut şi ce frumoşi! Nu se putu ea abţine să nu
remarce strângându’i pe toţi trei deodată în braţe. Da unde aţi
fost de nu v’am văzut când am venit? Monica, cea mai
guralivă, se repezi cu explicaţiile:
– În camera noastră, la lecţii, căci tati nu ne lasă până ce nu
terminăm ce avem de făcut pentru şcoală: eu trebuia să termin
o problemă de aritmetică, Marius avea ceva de învăţat la fizică,
iar Livia cred că se necăjea cu germana.
– Nu spune! Aşa de rău îi tata ăsta?
– Tuşe Măriuca, tati nu e rău, tu ştii, dar nu ne lasă până
mai sunt de făcut „corecţii”.
– Aşa’i, dragii de voi, aveţi dreptate şi bine face tati acesta
al vostru când e aşa de sever cu voi – zise Măriuca strângând-o
pe Monica la piept sărutând-o cu drag şi trecându’i ceva în
palmă.
– Ei, ei, ia te uită ce mare dragoste mai e aici ! – zise
Andrei întorcânbdu-se cu faţa de masă şi cu nişte farfurii.
– Tati, tati, uite ce am primit! Am pentru luni o „Eugenia” la
şcoală
– Bine, Monica, pune „turta dulce” în ghiozdan, tuşa
Măriuca te-a ajutat la o economie. Porţia de mâine o să ţi-o dea
mama poimâine. Ah, Măriuca cu economiile ei! – şi amândoi
izbucniră în râs, în timp ce Monica se îndrepta spre cameră cu
cărţile şi ghiozdanul.
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– Iată şi pentru voi ceva pentru şcoală – zise către Livia şi
Marius şi Măriuca puse pe masă un pachet de biscuiţi, două
„Eugenia” şi nişte mere, raritate la ora aceea, în Iunie, fructe
păstrate bine în pivniţa casei din Măgura.
– Pia aduse ceva aperitive cu caş proaspăt şi urdă, produse
ce se puteau obţine doar de la piaţă la preţuri ce nu oricine şi le
putea permite în comerţul socialist.... Apoi le-a servit o ciorbă
de legume, preparată cu produsul „pui tacâm” şi conopidă pane
cu sos alb şi ochiuri.
– Azi şi mâine nu avem friptură, dragii mei, în schimb
putem avea un tablou al celui mai iubit fiu al poporului, pe
care, dacă’l vom pune pe masă, ne va ţine de foame şi de sete –
apostrofă Pia cu durere, revoltă şi chiar cu ură în glas – şi totuşi
am avut neobrăzarea să reţinem un oaspete la masa noastră
socialistă! Dacă Măriuca n’ar fi cine este, n’am fi îndrăznit, dar
aşa.... hai să spunem rugăciunea mesei şi să ne urăm „poftă
bună!”
– Fără să aştepte a fi rugaţi, copiii au început rugăciunea cu
voce sigură şi clară: „Mânca-vor săracii şi se vor sătura/ Şi vor
lăuda pe Domnul/Iar cei ce’l caută pe dânsul/Vii vor fi în
inimile lor/ Acum şi în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui şi
Fiului şi Spiritului Sfânt. Poftă bună!” – încheie Marius.
– Deci, săracii să îndrăznească să se aşeze la masă –
completă Andrei cu o notă de ironie, apoi devenind serios
continuă, – iară de’l vor lăuda pe Domnul şi de sunt săraci
socialiştii, se vor sătura, ce zici, Măriucă?
– Căci, oare care este printre voi acela care să’i dea fiului
său piatră, atunci când el îi cere pâine?
– Dar tovarăşii chiar asta fac – se agită Andrei – dar bine
cunoşti Sfânta Scriptură, Măriucă!
– D’apoi, cât am auzit-o seară de seară de la socrul meu,
Simion, care ne-o citea ca pe-o rugăciune obligându-ne şi pe
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noi cei din casă să’l ascultăm, nu’i modru să n’o cunosc. Aşa’i,
vezi că noi, toţi oamenii de rând şi de muncim destul, tot nu
avem cât ne-ar trebui, de cum să ne întreacă! Numai ei,
conducătorii se lăfăiesc în bine de nu mai ştiu ce să facă de
buieci. Auzi, Andrei, aveţi la voi la construcţii un inginer,
Dumitru Cocoş?
– Da, avem, dar de ce?
– Auzi! Doamne fereşte: aiesta îi unul din cei buieci care
nu mai ştie ce să facă de bine. În Dumbrava, la magazinul
alimentar, îi gestionară o femeie. Adică a fost, nu mai este.
Inginerul Cocoş, zâce că i-ar fi angajat bărbatul la Trustul de
Construcţii şi l-o ajutat să se şcolească, nu ştiu ca şi ce:
macaragiu, mecanic, şofer? Dar l-o calificat şi l-o angajat.
Omul o vrut să’i mulţumească şi l-o invitat pe inginer la masă,
numai că inginerul n’o venit sângur, că toată lumea povesteşte
că de coada lui atârnă zilnic tovarăşi flămânzi de pe la partid
dar mai ales de pe la securitate. Cu doi din aieştia îi tare bun
prieten. Poate că îi cunoaşteţi şi voi: îs doi bărbaţi bine făcuţi,
cu pielea bine întinsă pe obrazul rumen, unul de statură
potrivită, celălalt mai înalt, dar bine făcuţi amândoi, îmbrăcaţi
civil, îi poţi întâlni în fiecare zi în centrul vechi sau pe strada cu
Consiliul popular făcându’şi rondul, dimineaţa după ora nouă,
pe la zece, după ce soseşte acceleratul de Bucureşti.
– Da’ cum să nu’i ştiu – interveni Andrei, că doar nu’i zi
să nu ne calce. Sunt de la informaţii şi’n consecinţă, locul lor
este pe stradă, „să se informeze” cine a apărut nou în oraş, ce
se vorbeşte în oraş, ce se întâmplă în oraş şi nu numai în oraş,
ci în fiecare întreprindere şi peste tot în ţara asta. De aceea, aşa
cum zici, Măriucă, nu’i zi să nu’i vezi aproape la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc, trecând în sus şi în jos, ca şi cum ar avea treburi,
şi nu la „plimbarea” lor specifică de dimineaţa. Dar tu cum i-ai
observat, Măriucă?
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– D’apoi ştiţi că io mai demult, în durerea şi năcazul meu
cu boala lui Pavăl, ca să mai uit şi să mă liniştesc sufleteşte,
după ce terminam la piaţă, hoinăream prin oraş, aducându-mi
aminte de vermea când eram aici elevă, copilă mică şi fericită,
fără să ştiu că sunt. Apoi, acuma mereu aveam de cumpărat
câte ceva pentru arta noastră, ba piatră acră, ba o piatră vânătă,
ba una, ba alta pentru gospodărie şi după ce îmi terminam
vânzăria mergeam în Centrul vechi. Acolo i-am văzut de
fiecare dată pe cei doi feţi frumoşi, fără să ştiu cine sunt şi ce
fac, dar m’am mirat că’i întâlnesc mereu, până m’am întrebat
odată, ce’i cu oamneii ăştia? Ei n’au de lucru? Nu sunt într’un
birou undeva sau pe un şantier la ora la care „toţi oamenii
muncii” sunt la muncă? Nu mai ştiu pe cine am întrebat de ei şi
mi s’a spus că sunt de la securitate, că ei sunt responasbili cu
„ascultatul” pe stradă şi că întotdeauna sunt în civil, numai de
23 August, la defilare au apărut îmbrăcaţi în uniformă de
securitate cu chipiu albastru şi vipuşcă albastră la pantalonii
călcaţi brici. Am fost mai atentă şi să vezi cum mi s’a adeverit
că într-adevăr aşa este: într’o zi i-am văzut în Centrul vechi pe
partea cu hotelul Ştefan.....
– „Minerul”, Măriucă, nu’i jigni pe tovarăşi să nu le
respecţi creaţia numelor noi!
– Aşa’i, „Minerul”, numai că pentru mine tot una e; adică
de partea cu hotelul, ce credeţi, cine stătea de vorbă cu un alt
domn cam de aceeaşi vârstă cu dânsul? – episcopul nostru
Dragomir.
– Îl cunoşti?
– Da’ cum să nu? N’o stat el ascuns la noi în Măgura pe
vremea când trăiau părinţii mei, în 1948, înainte să fie arestat?
Acum, că nu’l mai văzusem de foarte multă vreme – între timp
el a făcut 16 ani de închisoare grea, după câte se ştie –voiam să
merg spre el să’l salut – dar numai ce văd că unul din cei doi,
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făcându-se că trec şi ei pe stradă ca orice om, se opreşte în
spatele episcopului Dragomir, trage cu urechea în vreme ce
celălalt oprit în faţa lui ca din întâmplare, îi povesteşte ceva
dând din mâini. Episcopul a simţit prezenţa de la spatele lui....
– Da’ tu cum ţi-ai dat seama de asta? – întrebă Pia.
– Am văzut cum episcopul s’a întors uşor spre omul oprit
la spate, ceva mai spre dreapta lui şi luându’l de braţ pe
domnul cu care vorbea, probabil tot un preot de-al nostru
devenit muncitor pe undeva, s’au mişcat amândoi din loc.
Securistul a rămas locului gesticulând şi el către celălalt, ca şi
când doar întâmplător s’ar fi oprit acolo, în locul acela, dar am
observat că colegul lui i-a urmărit cu privirea pe cei doi de la o
anumită distanţă, şi tot foarte degajaţi, dând aerul că aveau de
mers undeva cu o treabă, s’au luat după ei. Eu n’am avut timp
să mă ieu şi eu după ei, deşi m’ar fi interesat cum se va sfârşi
urmărirea.
– Noa, că tocmai asta’ţi mai lipseşte, Măriucă, să devii
detectiv pe seama securiştilor1
– Ferească-mă bunul Dumnezău de un blăstăm ca ăsta; că
ia, cine se pune cu ei nu ajunge bine. Am început să vă
povestesc de gestionara de la magazinul alimentar din
Dumbrava: inginerul vostru Cocoş îi tare bun „pretin” cu cei
doi ascultători de pe stradă. Poate că şi el îi unul ca ei, la voi în
intreprindere, altfel cum ar fi aşa de buni „pretini?” Zice că
nu’i zi în care cei doi, Ioşcuţa şi Liviuc, să nu’şi termine runda
în birou la inginerul vostru şi asta la orele cele mai neaşteptate:
înainte de masa, mai la prânz sau spre seară, dar oricum, în
timpul orelor de serviciu. Ştiai asta, Andrei?
– Încep să mir de unde le ştii tu pe toate astea atât de bine?
– D’apoi tu ce crezi că macină moara navetiştilor, de două
ori pe zi, la dus şi la întors, şi asta în toată ziua?
– Sunt şi de la voi din Măgura?
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– Destui! Mai ales acum să vezi ce fierbe cazanul!
– Cum adică?
– Aşa cum v’am spus: invitaţia la masă făcută inginerului
de către bărbatul gestionarei s’a transformat în invitaţii ce nu se
mai terminau şi nu numai pentru el, ci pentru el şi gaşca lui, din
care nu lipseau Ioşcuţa şi Liviuc şi alţii ca ei, cu care inginerul
dădea pe capul femeii, nu odată, ci de mai multe ori pe lună şi
chiar pe săptămână. Şi ce mai chefuri trăgeau! Numai că,
vedeţi voi, mâncarea şi mai ales băutura’i scumpă şi trebuie
plătită, dar cine să o facă, căci doar ştiţi voi cum îs obişnuiţi
to’arăşii de la partid şi securitate, să mânânce şi să bea pe
spinarea altuia, ei nu plătesc niciodată. Ba gurile rele vorbesc
că inginerul şi-a făcut de lucru şi altfel cu femeia, şi viaţa le era
foarte frumoasă!
– Dar bine, Andrei, inginerul vostru nu’i însurat? – întrebă
contrariată Pia.
– Auzi, Pia, doar nu eşti naivă: pentru dumnealor asta nu’i
o piedică. Cum să nu fie însurat? Are şi copii, doi sau trei, –
continuă Măriuca – dar se mai spune şi asta, că nu trăiesc bine
şi cum ar putea trăi – continuă ea – când el zice că’i acasă
numai noaptea târziu, când să se culce, iar dimineaţa devreme o
porneşte din nou la lucru, după care urmează vizitele: mai merg
şi la alţi gestionari să mănâne şi să bea bine, aşa că el,
inginerul, niciodată nu’i acasă la familia lui. Astea le povestesc
şoferii care umblă cu ei. Unul e chiar vecin cu noi şi mi-a spus
odată că el se miră cum poate îndura femeia inginerului o
asemenea căsnicie, bărbatul ei să vină noapte de noapte târziu
şi beat, acasă, ba mai aduce şi „pretini”, gaşca lui Ioşcuţă şi
Liviuc, la care nu le-a fost destul cât au supt pe unde-au
umblat, da’ îi aduce şi la el acasă şi o scoală pe doamna,
nevastă-sa din pat târziu, după miezul nopţii, să le dea de
mâncare şi nu aşa orice, ci să le gătească atunci pe loc,
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mămăligă cu brânză de burduf, ori să le dea sarmale pe care ea
trebuie să le aibă totdeauna pregătite în casă, doar să le
încălzească şi să le servească. Şi ea săraca, zice că se scoală,
aşa cu noaptea’n cap şi le dă de mâncare, că de nu o face,
inginerul o pălmuieşte.
– Nu’i posibil aşa ceva! – exclamă Andrei revoltat. Am
auzit şi eu ceva poveşti din astea dar nu le-am dat atenţie.
– Vezi tu, eu n’am venit la voi să bârfesc, dar ce fierbe
cazanul nu strică să ştii, mai ales că îi careva de-ai lui Andrei
despre care vuiesc bârfele. Şoferii vorbesc că multe bunătăţi,
pe care noi muritorii ăştia de rând de mult nu le-am mai văzut:
parizer, salam, şuncă, unt, virşli şi alte câte toate, banane şi
portocale, le duc ei în pachete bine închise, acasă la dumnealor
şi la inginer, şi-apoi vezi bine că el îi cere nevestei să le pună
pe masă prietenilor, că doară pentru ei le-o adus.
– Nemaipomenit!
– Noa, da stăi că povestea nu s’o gătat! Treaba asta pe
semne că o mers aşa multă vreme.
– Bine, dar se fac mereu controale pe la gestiuni.
– Se fac, dar ce? Controlorii nu pot fi şi ei mituiţi cu şuncă
şi salam, cafea şi banane? Şi se pare că au fost. Nu de mult a
venit unul pe care gestionara nu l-o putut îndoi şi i-o găsit lipsă
foarte mare în gestiune pe care femeia n’a putut-o dovedi şi dear fi vândut vaca ce o mai ţinea bătrâna lor şi ceva oi ce le mai
aveau, n’ar fi putut plăti lipsa. Zice că au vândut un porc
îngrăşat dar n’au putut acoperi decât o mică parte din sumă.
Femeia a fost dată în judecată pentru delapidare. În declaraţiile
făcute, ea l’a acuzat pe inginer, că pentru chefurile comandate
de el a scos ea alimente din gestiune, pe care el şi prietenii lui
nu le-au plătit niciodată, dar ea era obligată să’i servească.
– De ce obligată?
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– Poate pentru bărbatul ei, nu ştiu. La proces a fost citat şi
inginerul şi trebuia să se prezinte la judecată, dar el nu s’a
prezentat. Acuma zice lumea: „Vezi? La năcaz nu’i mai ţin
spatele. L-o ajutat numai cu un sfat, să nu se prezinte la
proces”. Judecătoria a suspendat două şedinţe în lipsa
inginerului şi a trimis miliţia să’l aducă la judecată, dar nici
atunci nu s’a prezentat. Aici l-o ajutat prietenii, să iasă de sub
puterea miliţiei. Până la urmă procesul s’a ţinut şi gestionara a
primit, nu ştiu bine, şase, şapte sau opt ani de închisoare.
– Vai, nu se poate! – au rămas consternaţi Pia şi Andrei.
– Aşa cum aţi auzit; ea face închisoare iar el şi ei sunt bine
mersi, să’i viziteze în continuare pe alţii: dar să vedeţi voi cum
stau lucrurile; Dumnezău nu dă cu bota, dar nu’i nici faptă fără
răsplată: judecătoria l-a amendat straşnic pe miliţianul „care nu
l-a adus la proces pe inginerul citat.” Miliţianul s’a apărat cum
a ştiut, că el nu l-a putut aduce pe inculpat în cătuşe, iar de
bună voie el n’a venit şi cu ameninţări nu l-a putut convinge,
ba încă l-a mai şi suduit şi ameninţat el pe miliţian, după
obiceiul inginerului, că vai cum îl povestesc şi îl blastămă
şoferii cât de rău să poartă cu ei. Aşa, unul zice că după ce l-a
dus la băute şi s’au întors noaptea de nu ştiu unde, li s’a
defectat maşina în drum; erau cu o basculantă; mărg câteodată
cu ce apucă. Amărâtul de şofer, un băiat tânăr, o făcut el ce-o
ştiut, dar motorul n’o pornit şi unde să pornească, când zicea şi
el, amărâtul, şi alţii ca el, că maşinile aieste îs numai de dat la
fier vechi, nu de făcut producţie cu ele, dar zice că n’ai cui
spune. Aşa’i domnu’ inginer Andrei, şef cu mecanizarea la
Trustul de Construcţii?
– Măriuca, da’ multe mai ştii şi le spui ca la carte.
– Andrei, le ştiu, pentru că, după cum v’am spus, le fierbe
cazanul, iară eu când aud ceva care vă priveşte pe voi, mă
interesează şi mai tare şi întreb să ştiu mai multe, să le ştiu pă
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toate câte să vorovăsc, să pot să vă informez ca apoi voi să vă
puteţi pune în gardă. Mulţi nu ştiu de ce mă interesează pe
mine într’atâta bârfe de aieste.
– Şi cum s’a terminat povestea cu amărâtul de şofer?
– El a rămas în drum noaptea şi pe frig, până dimineaţa
când tovarăşul inginer a trimis pe unul după el, să’l
remorcheze, iară dumnealui şi cu ceilalţi s’au întors atunci
noaptea cu o căruţă ce trecea pe drum, obligându’l pe căruţaş
să’i ia până la gara din apropiere de undee au telefonat nu ştiu
unde – vezi, asta n’o mai ştiu, să vină o maşină să’i ia.
– Măi, măi! Va să zică aşa; iar tovarăşul inginer Cocoş nu
primeşte nici vot de blam, nici nu este prelucrat în şedinţă
deschisă de partid, şi „nici nu este detaşat în interes de
serviciu!” – şi Andrei rămase puţin pe gânduri.
– Io ce să’ţi fac, toa’răşu’ inginer Brânzeu, dacă nu ştii să’ţi
faci „pretini” – completă Măriuca cu ironie şi toţi izbucniră în
râs.
– Da’, despre miliţian ai mai vrut să spui ceva.
– Miliţianul şi-a plătit amenda, grasă, deşi el n’a fost
vinovat, şi, ca să se răcorească, a blestemat cât a putut pe
inginer şi pe doamna judecător care i-a dat amenda şi, auzi, nu
ştiu la cât timp – Doamne, că parcă nu’ţi vine-a crede că se
întâmplă chiar aşa! – doamna judecător i-a căzut în plasă
tocmai miliţianului „ei”, cu încălcarea unei reguli de circulaţie,
pe undeva prin Chioar, în zi de duminică, pe şoseaua naţională,
şi tocmai ea era la volan. Zice că miliţianul i-ar fi spus că
deoarece el n-a fost vinovat, acuma doamna judecător va plăti
suma pe care a fost obligat să o achite el, cea mai mare amendă
ce se acordă pentru încălcarea regulei de circulaţie în cauză, şi
doamna judecător a tăcut mâlc luând din mâna miliţianului
chitanţa de amendă.
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– Asta este! – reveni Andrei la gândurile lui: „parcă nici nu
poţi crede că se întâmplă chiar aşa.” Ştii că inginerul Cocoş a
avut în toamna trecută un accident grav de maşină?
– Am auzit completă Măriuca – şi dacă o scăpat cu bine
din accident şi din spital, poate că l-o ajutat rugăciunile
părinţilor lui, de dincolo, care o fost oameni tare de treabă.
Noa, şi cu asta mi-am cam golit sacul de poveşti cu care am
venit astăzi la voi iar acum îi rândul vostru să treceţi pe la noi,
şi asta cât de curând, că se coc cireşele. Veniţi peste o
săptămână-două sâmbăta sau duminica, va fi şi Nuţu acasă, aşa
cred, şi atunci ne vom bucura de toate: de Nuţu, de cireşe şi de
covoarele pentru expoziţie, care cred că vor fi gata şi le vom
putea admira în voie, să le faceţi şi critica în voie.
– Da, Măriucă – interveni Andrei care căuta întrebări cu
care să o mai reţină – nu ne-ai povestit nimic despre copii?!
– Andrei, „hoţule”, văd io că tu vrei să mă mai opreşti
oleacă şi cum eşti înţălept, ştii că numai cu întrebări de suflet o
poţi face, dar acum chiar că trebuie să plec, căci, uite, devin
stahanovistă, că depăşesc timpul chiar şi pentru ziua de mâine!
– Nici chiar aşa, Măriucă, pentru că noi nu te putem
recompensa pentru realizările tale stahanoviste, cu dans pe
masă la „Minerul!”
– Aşa’i, Andrei; sărmanul Vasile din Băiţă, Dumnezău să’l
ierte! Dar veniţi la Măgura. Copiii o să vă povestească şi să vă
arate multe, că ia, io amu nu mai am vreme de stat în poveşti –
şi se grăbi spre cuierul-pom din hol, să’şi îmbrace lecricul şi
să’şi ia coşul în spate, în care Pia îi aranjă oalele de lăptărie
golite şi spălate. Dar pentru ca Măriuca să nu se întoarcă cu
mâna goală, Andrei i-a oferit un album al judeţului, atunci
apărut, cu fotografii din cele mai bune făcute de prietenul lor,
Iuliu Pop, „Duda”, artistul fortograf de renume moroşan şi
naţional, cu expoziţii şi peste hotare. Măriuca foarte s’a
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bucurat, mai ales că erau incluse şi fotografii de covoare, de
biserici de lemn, printre care şi cea din Şurdeşti, monument
Unesco, proaspăt renovată. S’au despărţit cu promisiunea că de
îndată ce ea le va da un telefon anunţându’i despre data când
Nuţu va fi acasă, ei îi vor vizita la Măgura. După plecarea
Măriucăi, Pia îl întrebă pe Andrei:
– Cum apreciezi tu informaţiile Măriucăi, comparat cu cele
aduse de vecina de la trei?
– Dar tu? Le bagi în aceeaşi oală, informaţiile şi persoana,
sau poţi să faci o notă distinctă?
– Desigur că se poate face o notă distinctă: odată că
„informaţiile” Măriucăi sunt reale; se simte din conţinutul lor şi
„se verifică”, cum s’ar zice, „pe viu”, apoi Măriuca nu minte şi
este din familie.
– Faptul că este din familie nu spune mare lucru, căci se
cunosc cazuri şi, din păcate, nu puţine, când înşişi membrii
apropiaţi ai familiei au turnat fără să clipească şi fără remuşcări
şi au băgat la apă pe alţii din familie, apropiaţi şi nevinovaţi,
dar, aşa cum spui, la Măriuca „se simte că nu minte, că nu e
falsă, că nu e mânjită cu
dohotul negru al minciunii şi ticăloşiei.
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GEORGE BACIU
TE SĂRUT
Se dedică poetei
Oxana Cârlan-Chişinău
Te sărut.
Ah, ce te sărut
în tramvaiul de week-end,
mărşăluind spre depoul
din e-mailul gurii.
Te sărut.
Ah, ce te sărut
ca pe-o emoţie de umbră
prelinsă pe tasta cu care scriu
pe messenger poveşti de post.
Te sărut.
Ah, ce te sărut
pe strigătul pozei aşezate
într-un clip pe facebook.

EŞTI AŞA DE FRUMOASĂ
Eşti aşa de frumoasă!
că noaptea-ţi prinde trupul între genunchi
ca pe o frunză căzută în apus.
Eşti aşa de frumoasă!
ca un pârâu în care se scaldă luna
după ce norii au iubit-o pe-ascuns.
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Eşti aşa de frumoasă!
ca un psalm lipsit de sfinţenie,
într-un fior de rugăciune, curs.

PLOUĂ
Plouă.
Miroase a pământ cioplit în genunchi
de versul ierbii.
Plouă.
Nările mi-au luat-o razna
şi strig la părul tău culcat în poala vântului.
Plouă.
Eşti un pom stând pe cerdacul toamnei,
frunzărind concertele stropilor.

VENISE TOAMNA
Venise toamna în parc.
Sta zvârlită sub haina paznicului de noapte
şi asculta mărturisirile paşilor de sub frunze.
Trecea-n fugă un sfert de lună,
cu buzele mirosind o gutui.
Felinarul din palma aleii
moţăia pe veşmântul de iarmaroc al băncii
ce mai păstra în buzunar
fotografia trupului tău,
clopot ciocnit de clipa lutului
suit în min
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NAŞTERE
Noiembrie – plictisit de târziu –
îngenunchease pe ştergarul alb
de deasupra icoanei din lemn de tei.
Mama, lângă hornul pustiu şi cărunt,
asculta toaca schitului de sub deal
rostind vorbe de apus.
Era aproape roşie luna, cu fruntea
plină de stele.
Floarea din fereastră adormise
lipită pe o gură de vis.
Tata alerga prin ogradă, certând vremea
care tocmai hotărâse să mă nască.
...Şi ploaia plângea rar...
Noiembrie – plictisit de târziu –
îngenunchease pe ştergarul alb
de deasupra icoanei din lemn de tei.
Eu urcam încet pe cruce, scâncind
la fiecare strigăt de cui.

MAMA
Stătea în genunchi pe marginea inimii mele,
frumoasă ca o floare aplecată-n umbra toamnei
încă proaspătă.
Prin ochelarii atârnaţi sub pleoape
privea copilul din mine
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rămas în pragul porţii din coasta dudului
de la drum.
Stătea aşa, privindu-şi pântecul,
singurul pământ pe care-aş vrea
să-l curg în lacrimă.

DACĂ TE-AŞ JEFUI
Dacă te-aş jefui
ţi-aş fura mai întâi gropiţa din obraz
cu care mă priveşti în fiecare seară
când te mângâi pe coapsa sărutului.
Apoi,
vagabondul din mine
ţi-ar atârna răsfăţul sânilor
pe gardul dinspre ograda cu chip de pomi
şi trup de toamnă.
Dacă te-aş jefui
ţi-aş fura tălpile cu care-mi striveşti
cearcănele visului din fiecare noapte
în care-ţi pipăi sughiţul pântecului.
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PETRE P. BUCINSCHI

Omul Sandwich17

Timpul pentru care am închiriat terenul a expirat şi ne retragem la
cabine, să ne schimbăm echipamentul. Şi de data asta, Sendy este
gata echipat de plecare, înaintea mea. Mă strigă insistent de afară,
să mă grăbesc. În timp ce îmi schimb echipamentul, mă uit la ceas
şi mă simt stresat în urma timpului care a trecut, este ora
cincisprezece şi eu încă nu am nimic pe reportofon despre viaţa lui
Sendy, omul sandwich, încă este un necunoscut. Mă stresez că mai
am doar o zi până la expirarea ultimatumului, pe care mi l-a dat
directorul ziarului, la care lucrez, acel căpcăun. Dacă în noaptea
asta nu voi reuşi să scriu articolul despre Sendy, adio job, adio ziar,
voi fi nevoit să caut un alt job. Eu însă totuşi mai sper să cred, că
Sendy se va ţine de cuvânt şi îmi va spune chiar azi, atât cât a mai
rămas din ziua asta, despre el, ceva din povestea vieţii lui. Părăsim
incinta clădirii, unde este amplasat terenul de jucat ţurcă. Sendy
merge din nou în faţa mea, nu ştiu de ce se grăbeşte aşa. Acum
17

Fragment din romanul cu acelaşi titlu.
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Sendy este mult mai comunicativ cu mine, dar tot urâcios. Nu ne
întoarcem pe unde am venit, o luăm pe un drum ceva mai scurt,
către staţia de autobuz, este ceea ce aflu de la Sendy. Partea asta, a
acestui cartier, este complet diferită de cea pe unde am venit, este
mult mai neprimitoare, mă aştept la tot felul de pericole, ce pot
apărea. Merg alături de Sendy, dar merg încordat, văd tot felul de
indivizi tuciurii, îndoielnici. În strada desfundată, doi tineri stau pe
jos şi beau dintr-o sticlă, un al treilea se ceartă zgomotos cu o
tânără, împingând brutal unul spre altul , un bebeluş. Tabloul
general îmi pare oribil. Şi eu şi Sendy mergem cu paşi grăbiţi,
cineva strigă insistent în urma noastră. Grăbim şi mai mult pasul.
Gâfâind, din cauză că ne grăbim, să trecem de această zonă
periculoasă. Sendy îmi spune că ar trebui să scriu un articol la ziar
despre această zonă, despre aceşti nenorociţi şi nicidecum despre
viaţa lui. Poate are dreptate, poate nu, cert este că vreau să ies cât
mai repede din zona asta de cartier. Sendy pare îngrijorat şi eu la
fel, aud în urma mea, a noastră, un zgomot de paşi, bănuiesc ceva
rău şi eu şi Sendy ne uităm unul la altul şi ne înţelegem din priviri,
să mergem înainte. În faţa noastră apare nu ştiu de unde, un
monstru de om, chipul său are nervi de fier, scoate din buzunar un
cuţit. Este mare şi lucios, brusc mă trec fiorii. Din instinct, mă uit
la Sendy şi îmi încordez braţul. Sendy prevăzuse lovitura, mult mai
târziu am aflat că el avea centura maro la judo, aşa că aplicase ceea
ce învăţase. Sendy îi luă pumnul monstrului, îi întoarse încheietura
mâinii şi îi trase braţul cu violenţă, cu un mormăit înfundat,
monstrul de individ zbură pe deasupra capului lui Sendy şi căzu în
spatele său, cu un zgomot surd. Sendy mă ia cu brutalitate de braţ
şi mă trage după el, alergând. Alergăm amândoi şi în timp ce
alergăm, trecem pe lângă un internet café, din care zboară direct pe
caldarâmul străzii desfundate, un individ, aruncat de bodyguard-ul
internetului. Tipul se scoală de pe jos şi plin de praf şi bătut, începe
să arunce cu pietre, în geamul internet café-ului. În timp ce noi
alergăm, o piatră mă loveşte în picior, continui să alerg, scrâşnind
din dinţi de durere, o durere surdă. Mai avem încă puţin şi ajungem
în staţia de autobuz, văd câteva persoane adunate în staţie, dar am

129

impresia că nu mai ajungem. Autobuzul a sosit în staţie, dă să
pornească, Sendy sare în autobuz, în timp ce acesta se pune în
mişcare şi ţipă la mine să fac şi eu la fel. Mă doare piciorul şi nici
putere nu mai am, regret pentru a doua oară că m-am lăsat să mai
merg la sală, lipsa de antrenament o simt acum, azi mai acut ca
oricând. Cu un mare efort reuşesc să mă prind cu o mână de bara
de pe scara autobuzului, care deja e în mişcare. Simt că m-au lăsat
puterile, iar picioarele le simt că îmi atârnă în afara autobuzului,
trăiesc cu impresia că o să cad din autobuzul, care tocmai a luat
viteză. Simt că cineva mă trage cu putere de braţ, în interiorul
autobuzului. În urma mea aud pe cineva, jos în stradă, că strigă la
mine: senior, senior! Stau ca un sac aruncat pe scările din interiorul
autobuzului, respir greu din cauza efortului şi a oboselii. Sendy mă
ajută încă o dată să mă ridic, apoi ne aşezăm amândoi pe două
scaune goale, măgarul cenuşiu este gol, doar noi suntem pentru un
moment, singurii călători. Mergem aşa, stând pe scaune, unul lângă
altul, fără să vorbim. Tot, prin ce am trecut în ultimele zeci de
minute a fost ca un coşmar, acum vreau să îmi recapăt liniştea pe
care am avut-o. După un timp, Sendy mă întreabă pe un ton
prietenos, dacă mi-a fost frică. Începem să conversăm din când în
când, brusc Sendy este altul, şi-a schimbat comportamentul faţă de
mine. Îmi promite că atunci când vom ajunge în centrul oraşului,
mă va invita la o bere şi o cafea şi o să îmi spună câte ceva din
povestea vieţii lui. Sunt în stare să nu mai cred nimic din ce îmi
spune Sendy, nu de alta, dar omul ăsta este atât de imprevizibil, că
nu mai ştiu ce să cred. Măgarul cenuşiu opreşte în staţie, mă uit pe
geamul autobuzului, în afara lui, aiurea. Şi tocmai când măgarul
cenuşiu dă să plece din staţie, aproape că se şi pune în mişcare,
simt mâna lui Sendy pe umărul meu, care mă apucă cu putere şi mă
trage, strigând la mine să coborâm. Sendy sare din autobuz când
acesta este deja în mişcare, la fel fac şi eu. În urma mea aud cum se
închid uşile şi motorul turat. Numai că din săritura mea din
măgarul cenuşiu, jos în staţie, lovesc un copilaş, care cade lângă
mama lui şi începe să urle, să plângă. Maică-sa începe şi ea să
strige la mine, să mă facă în toate felurile, după cum îi vine la gură,

130

ce mai un circ în toată regula. Ştiu că sunt vinovat, dar nu am ce
face, plec în grabă să scap de circul din jurul meu. Sendy merge
grăbit înainte, fără să întoarcă capul măcar de curiozitate, să vadă
dacă am apucat să cobor din autobuz. Măresc pasul să îl ajung din
urmă, piciorul mă doare în locul unde m-a lovit piatra şi merg cu
greutate. Cu greu îl ajung pe Sendy din urmă şi în momentul când
sunt lângă el, îi reproşez pe un ton răutăcios de ce nu m-a aşteptat,
de ce se poartă ca un sălbatic. Sendy tace şi mă priveşte sfidător.
Aş vrea să îi reproşez multe, dar tac. Mă gândesc de câte ori am
coborât şi am urcat în şi din măgarul cenuşiu, toată ziua, azi. Am
fost nevoit să fac ca Sendy, să sar în grabă şi la fel să urc, sărind în
grabă în autobuz ca doi necivilizaţi, mai pe şleau ca doi sălbatici.
Nu ştiu dacă Sendy a făcut-o dinadins sau din prostie, cert este că
se putea întâmpla oricând, ceva rău. Ne aflăm acum prin centrul
acestui mare oraş, unde civilizaţia şi modernitatea arhitectonică
domină, este o mare discrepanţă între vechiul cartier, prin care am
trecut cu ceva timp în urmă şi acest loc. Brusc Sendy face la stânga
şi după nici zece metri, se opreşte pe o terasă şi se aruncă într-un
scaun. Alerg şi eu după el, nu ştiu de ce naiba tot aleargă, aşa a
făcut toată ziua,m-a făcut să mă ţin după el ca un căţeluş, cred că a
făcut-o în mod intenţionat. Stăm la masă şi aşteptăm să vină
ospătarul, amândoi suntem tăcuţi. Sendy sparge tăcerea şi îmi
spune că terasa pe care ne aflăm se numeşte Broasca Verde şi
începe să râdă de numele hazliu al acestei terase. Sendy are
dreptate, sună nostim „broasca verde” şi pronunţ în mod repetitiv
„broasca verde” ca să îl fac pe Sendy să râdă. Comand ospătarului
o cafea şi o apă minerală, nu vreau să beau bere, nu de alta, dar
vreau să am capul cât mai limpede, memoria cât mai clară să pot
memora şi întreba câte ceva din povestea vieţii lui Sendy. Şi pentru
asta deschid discret reportofonul, pe care îl am în buzunar, ca să îl
înregistrez pe Sendy, fără ca el să observe. Sendy îşi comandă o
cafea, o sută de grame de coniac şi o bere. Apoi toarnă coniacul în
ceaşca cu cafea, din care soarbe zgomotos, după care soarbe la fel
de zgomotos din sonda cu bere. Sorb şi eu din cafea şi mă
pregătesc să îl întreb câte ceva despre şi din viaţa lui. Nu apuc să
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deschid gura că Sendy îmi face un fel de reproş, că din cauza mea
azi nu a mai ieşit prin oraş sendviat între cele două panouri, pentru
care a pierdut ceva bani, nefăcând reclamă la niciun magazin sau la
orice altceva. Reproşul lui mă face să mă simt oarecum vinovat,
dar el a fost cu ideea să mergem să jucăm ţurcă, să socializăm, asta
i-o reproşez eu. Sendy tace, apoi îmi spune că este pregătit să îmi
răspundă la întrebări. Sendy soarbe zgomotos din sonda cu bere,
după care îmi spune că va veni şi Zelda şi mă întreabă ironic, dar
subtil, dacă îmi convine că vine şi Zelda. Se uită insistent la mine,
vrând să îmi studieze reacţia mea la auzul numelui Zelda, este
şmecher sau cel puţin aşa se crede, eu însă m-am prins că vrea să
mă încerce, crede că am ceva cu Zelda. Bănuiala lui prostească mă
irită şi pe moment îmi trece prin cap o tâmpenie, pe care i-o spun
lui Sendy ca să îl liniştesc, să îi spulber bănuiala că m-ar interesa
Zelda şi îi spun că mie îmi plac femeile roşcate şi cu pistrui. Cum
naiba mi-a venit să spun prostia asta? Sincer vorbind îmi place de
Zelda, dar Sendy a devenit periculos de bănuitor. Va trebui să mă
feresc să nu fac vreun gest, care să îmi trădeze simpatia faţă de
Zelda.
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RADU CHIALDA
Succintă descriere a paradisului meu
M-am născut într-o lume posibilă,
Curcubeică şi cubică… şi-n fine,
Locuită de-un mine vesel şi-atât.
Sunt încăpăţânat să-i ajung la margini,
Stăpânit de-un propriu nefiresc
Răzvrătit, privitor în oglinzile cerului,
Amăgit de seducţia muchiilor
transparente
Surd, mut şi şchiop.
M-am născut într-o lume roşie
De vişin… cu pline şi goale,
Cu geamuri la stradă şi mii de copii,
Cu mame, cu taţi, surori şi fraţi fericiţi,
Cu-alaiuri de-albine şi trântori grăbiţi,
Cu mese întinse ca tabla de şah,
Cu pioni, cu nebuni şi regine…
Să-mi fie de rău!... Să-mi fie de bine!

Cu Dumnezeu la plimbare
Am ales să plec cu Dumnezeu la plimbare,
În speranţa că îmi va da un colţişor de Rai
Şi-mi va înmuia sufletul în propria-I esenţă divină.
Am ales să nu mai bat câmpii căutând portiţe subterane
Şi pasaje secrete născocite de oameni nevolnici,
Pentru a pătrunde fraudulos în Raiul Său.
Am ales să-L ţin de mână ca un suflet de copil,
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Să mătur cu mantia de înger primită în dar de la Dânsul,
Tot praful drumului, prin deşert până-n Rai.
Am ales să culeg doar poame mestecate de alţii,
Să umplu cu pietre spălate de râu coşul durerii din spate,
Decât s-asaltez mărul cu-armate de rugi prihănite.
Am ales să bat gonguri povestind cete de vină,
Să smulg răul din mine căutând să-i mănânc rădăcina,
Scoţându-mi din adâncuri de fire ispita cărnii de-a fi.
Am ales să-mi trăiesc peisajul vieţii
Stropindu-i florile tinere cu miresme de veşnicie,
Şoptind, să prindă viaţă cuvinte albastre de înger.
Am ales să plec cu Dumnezeu la plimbare
Bătucind cărările vieţii de-apostol, ca suflet
Ce-ar sta mai bine să-I fie alături, decât să rămână stihie.

Poveste despre Îngerul Iov
Mi s-a furat NeSimţirea
Şi-a fost dusă în turnul de fildeş
Al Marelui NeSimţit al Universului.
Apoi mi s-au furat aripile nevăzute
Şi-au fost expuse într-un cub de plasmă
La Muzeul Inter-Galactic
Al Aripilor Lepădate de Îngeri.
Iar când am rămas fără Sfinţenie
Am devenit Om…
Un actor la Teatrul lui „D”.
Poştaşul Căii Lactee
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Mă înştiinţase că „D” mă doreşte în Legiunea Străină…
Am devenit Cărăuş de Suflete Rătăcite în Spaţiu
Şi eram plătit cu frânturi de NeSimţire.
Negustorul de Suflete Rătăcite
M-a înşelat la Cântar…
Minţise în raportul de răscumpărare
Şi-am fost acuzat de abuz.
Aripile mi se regenerau greu,
Dar îmi pierdusem de-acum
Instinctul zborului.
Fusesem transformat în regizor
Şi încă mai visam la Hainele Sfinţeniei;
Mănăstirile Sacre de la Poalele Carului Mare
Îmi păreau totuşi prea sărace
Să întreţină vie speranţa.
Mi-am recâştigat NeSimţirea…
Scenaristul îmi cumpărase pelerină
Cu implanturi de Aripi de Înger,
M-am îndrăgostit de o actriţă de pe altă planetă
Şi mai primisem o Sticluţă de Sfinţenie.
Era destulă eternitate…
Nu mai măsuram Timpul în Ere Lumină,
Iar furnicăturile Sfinţeniei
Au început să-mi ardă înfăţişarea de Om.
Nu mai simt, nu mai sunt Om
Am aripi noi, iar Muzeul Inter-Galactic
Al Aripilor Lepădate de Îngeri
A rămas doar cu autograful meu
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Şi cu biletele vândute.
Nu mai sunt actor, nu mai joc teatru…
Nu mai primesc telegrame de la „D”.
Mai Marele NeSimţit al Universului
A pierdut biciul cu numele meu
Şi-a trebuit să mă plângă.

Meditaţii trecute la index
Dialectica mi se transformă în curcubeu bipolar
Născocind metode neortodoxe în univers,
Iar Dumnezeu îmi transpare-n fiecare vers
Postat în locuri metafizice şi-n propriu-i bestiar.
Un filosof ar mai zidi un templu-n univers
Cerşind talanţi să-i schimbe axiologia,
Un preot însă, n-ar mai schimba efigia,
Ci-ar imprima eternul reprezentându-l invers.
Din haos noi facem o mare pasiune
Şi teoretizăm particula lui Dumnezeu…
– Eradicăm Olimpul!... Nu mai rămâne-un zeu!
– În ce mai credem noi?... Religia-i o minune!
Ne amăgim făcând arareori o cruce sfântă
Şi plângem lacrimi seci cerându-ne iertare.
De ce s-agită turmele de miei nerăbdătoare,
Când Dumnezeu e mort în astă lume cruntă?
Halal filosofie pe timp de criză culturală!
Şi-n ce religie să mai crezi?
„A fi” înseamnă să fumezi
Şi tind să cred adesea: prostia e globală!
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CRISTINA MORARI

O dată calendaristică specială
pentru un invitat deosebit

Pe 12 decembrie 2012, în cadrul Facultății de Litere a
Universității de Stat din Moldova, Catedra de Literatură Română
și Teorie Literară a organizat Conferința Științifică „Arcadie
Suceveanu: Portret de creație (60 de ani de la naștere)”, unde a
fost invitat însuși preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.
„E o sărbătoare să-l avem ca invitat pe scriitorul Arcadie
Suceveanu” menționează șefa de catedră de Literatură Română și
Teorie Literară, Adriana Cazacu, doctor conferenţiar. Întradevăr, o sărbătoare, pentru că atât profesorii, cât și studenții de
la diferite facultăți l-au așteptat pe poet cu suspans și mult drag.
Conferința a fost structurată în două părți. Prima parte a vizat
comunicările științifice pregătite de profesorii de la facultate, de
invitații din afara facultății și studenți, iar a doua parte a
reprezentat un dialog al studenților cu Arcadie Suceveanu.
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Partea întâi a fost deschisă de Andriana Cazacu, doctor
conferențiar, cu comunicarea „Poezia lui Arcadie Suceveanu
între modernitate și postmodernitate” în care menționează că
poezia lui Suceveanu a avut mereu o deschidere spre
modernitate, iar poetul este unul de factură modernă.
Cel care a continuat cu comunicarea: „Arcadie Suceveanu în
continuă ascensiune” a fost Dumitru Apetri, conferențiar
cercetător, Academia de Știinţe a Moldovei, membru al Uniunii
Scriitorilor din Moldova. Dumitru Apetri afirmă că e cel care
cunoaște creația lui Suceveanu de la începuturi, fiind
copământeni cu poetul, ambii din județul Cernăuți. La fel, ne
confesează că de fiecare dată când vedea o operă nouă, semnată
de Suceveanu „îi tresărea inima așa cum le tresare bărbaților
inima când văd o femeie frumoasă”.
Comunicarea cercetătoarei și poetei Lidia Grosu „Poezia lui
Arcadie Suceveanu: pledoarie pentru estetism și rafinament” a
valorificat mai multe simboluri din titlurile volumelor.
Poeta şi criticul literar Victoria Fonari, doctor conferenţiar,
membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al
Asociaţiei Română de Semiotică, ţi-a axat discursul „Blazonul
poeziei lui Arcadie Suceveanu” distingând motivul apocalipsei în
poezia lui Suceveanu, prezentată ca o imagine feminină, căreia
poetul îi atribuie anumite trăsături „calmă, ireală, indiferentă şi
romantică”. Victoria Fonari menționează: „Cosmicul şi miticul
se sincopează în poezia lui Suceveanu într-o diagramă Venn.
Autorul utilizează o triadă feminină: Apocalipsa, Ghiliotină,
Moarte. Absolut toate au un statut social (Moarte – „Doamna cea
Bătrână”, „Doamna face apelul”. O trigonometrie simetrică, care
se înscrie în proiecţia „infernului” din Dante Alighieri: „Parcă aşi fi sub zodia lui Dante...” în această formă se cristalizează
printr-un rafinament de bijutier estetica urâtului: „văd şi eu, în
mâl, numai altare”. Sanctuarul apare des în poezia lui Suceveanu.
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Poetul divinizează poezia, îi creează un corp asemenea lui
Pygmalion. Aceste corpuri sunt oferite tuturor fenomenelor, de
care se atinge: timp, moarte, istorie, muzica, vis. Personificarea
avantajează printr-un subiect, improprie genului liric. Astfel
poezie devine o baladă, proprie trubadurilor”.
Fiind și moderatoarea acestei conferințe, Victoria Fonari îi
face și un mic cadou poetului, un suvenir în formă de șarpe, odată
ce anul 2013 e cel al șarpelui, de care poetul se bucură mult.
Prima parte a conferinței a fost încheiată de comunicarea
studentei din anul II, Rodica Gavriliţă -„Intertextualitatea în poezia
lui Arcadie Suceveanu”. Dar, aceasta nu a fost ultima comunicare.
În cea de-a doua parte, cu o prezentare a creații lui Arcadie
Suceveanu, realizată în PowerPoint, a venit Mariana Pozdircă,
studentă în anul II, urmată ceva mai târziu de Doina Soltan,
studentă în anul III, cu comunicarea „Nufărul magic al poeziei
actuale, Aracadie Suceveanu”.
Poetul a fost plăcut surprins și impresionat de comunicările
realizate, dar mai ales de faptul cum noua generație de studenți
concepe, analizează și interpretează poezia sa.
Conferința a fost continuată de un recital de poezie la care au
participat studentele Facultății de Litere din anul II (Tatiana
Pașcan, Cristina Cosnicean, Cristina Podgornâi, Anastasia Bancu).
Poetul mărturisește că a fost mișcat de felul cum s-a recitat.
Lesne putem observa că poetul a avut parte de mai mult
surprize în cadrul acestei conferințe. Ultima, dar nu cea din urmă
surpriză a fost prezentată de studentele cu specialități duble din
anul III și II, care au tradus în limba engleză și în greacă trei poezii
ale poetului. Iată câteva versuri citate din una din poeziile traduse:
„Într-un caiet cu scoarță somnoroasă/ Suntem înscriși la rând: vieți
lângă vieți, /Mormânt lângă mormânt, sub trei peceți. („Clasele
primare ale Morții” de A. Suceveanu) - „In a notebook with a
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slumberous covering/ We are staying in a queue: lives next to
lives,/ Tomb near tomb, under three seals.” (The Primary School of
Death, traducere de Morari Cristina).
Poetul a fost sensibilizat de felul în care a fost organizată
conferința și de modul în care a fost tratată opera sa. Și, dacă tot,
cea de-a doua parte a conferinței trebuia să fie un dialog al
studenților cu Arcadie Suceveanu, studenții nu s-au lăsat rugați și
nici așteptați și i-au adresat poetului mai multe întrebări, la care
scriitorul le-a răspuns cu mult drag.
Fiind întrebat la ce nivel se află adevărul la epoca actuală,
Arcadie Suceveanu menționează că: „Acum 20 de ani nu puteam
spune cine suntem, care e limba noastră. Azi lucrurile s-au
schimbat spre bine. Copiii vorbesc fluent limba română, limbajul
este mai elevat. Literatura se sincronizează cu cea de peste Prut. Sa făcut mult și urmează să mai facem, dar la drept vorbind adevărul
se află la fund de mare”.
La întrebarea ce înseamnă pentru el poezia pentru copii,
Arcadie Suceveanu a mărturisit că: „Poezia pentru copii exprimă
sensibilitatea poetică și viziunea poetică. Poezia pentru copii poate
fi scrisă postmodern”, aducând drept exemple și citând poeziile
sale „Arborele familiei”, „Minuni ale tehnicii” ş. m. d. Arcadie
Suceveanu continuă apoi: „Țin cont de sensibilitatea copiilor
veacului XXI, copiii internetului, televizorului. Pentru ei
dulcegăriile trebuie încărcate cu noi semnificații artistice”.
O studentă mai îndrăzneața l-a întrebat pe scriitor cui i-a
dedicat minunata poezie „De dragul tău”. La care Suceveanu a zis:
„Sigur că a fost un personaj, dar vă voi spune cine și cum când se
va topi zăpada. Secretul a rămas nedivulgat însă răspunsul le-a
adus tuturor zâmbetul pe buze.
Arcadie Suceveanu ne dezvăluie că în tinerețe a fost fascinat de
Bacovia, cel care a scris cu puține cuvinte. Chiar și acum îi mai
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este dor de Bacovia, de aceea recitește uneori eseurile sale. După
aceste mărturisiri citește poezia pe care i-a dedicat-o lui Bacovia
„Marea înfățișare”.
Spre finalul conferinței Arcadie Suceveanu nu întârzie să
mulțumească și să-și exprime emoțiile: „Aș fi preferat sa ne vedem
acum 20, 30 de ani, când arătam așa (arătând spre poza de pe
cartea sa).” Continuă apoi cu urări: „Să aveți parte de tot ce-i mai
frumos, să vă bucurați de orice clipă, să vă bucurați de frumusețile
vieții, iar frumusețile vieții sunt și poezia și literatura”.
Conferința i-a marcat într-un mod aparte pe fiecare din cei
prezenți, lăsându-le emoții frumoase și o experiență de neuitat. La
sfârșit a fost realizată și o poză de grup (profesori, studenți,
invitați) împreună cu Arcadie Suceveanu întru păstrarea în
memorie a acestei clipe.
***

Cronica unei lansări de carte inedite
„Eşti sănătos atâta vreme cât crezi în filosofie;când începi
însă a gândi apare boala.”
Emil Cioran

Dublu eveniment preapocaliptic18
A fost ideea unei lansări de carte cu totul deosebite a poetului
Radu Chialda.. Ştiam că un astfel de titlu va avea un impact nu tocmai
conform aşteptărilor şi pentru că timpul lansărilor de carte nu era unul
potrivit (sfârşit de an: colinde, goana pentru îmbelşugarea meselor de
sărbători şi frica de data de 21 decembrie), am hotărât ca primul
18

Apocalipse imaginare, Editura Zona Publisher, Iaşi, 2012
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contact al poeziilor despre apocalipsă să-l aibă cu preoţii, un test de
rezistenţă şi critică din partea celor care ştiau mai bine decât oricine
despre ce este vorba. Aşadar, s-a planificat o lansare de carte dublă în
aceeaşi zi: 12.12.2012, o zi de 12 considerată ca 21 întors invers, un
joc de cifre ce specula ideea mayaşă de suspans în faţa sfârşitului
lumii.
Timpul foarte scurt a făcut ca planul de acasă să nu fie identic cu
cel din târg. Preoţii, evident, rupţi de zvonurile mayaşe şi mai apropiaţi
de superstiţiile locale, şi-au anunţat prezenţa doar pe data de 13.12.
2012, de data aceasta fără ghinion. La ora 10, la sediul Protopopiatului
Avrig, mai mult de 40 de preoţi ai parohiilor subscrise, au venit la
şedinţa lunară, iar Pr. Prot. Vasile Gafton le-a pregătit o surpriză.
Şedinţa s-a deschis cu o lansare de carte inedită, la care preoţii au
subscris şi au contribuit încă odată, împreună cu autorul cărţii, la
năruirea teoriei recente despre sfârşitul lumii şi totodată, au citit cu
plăcere şi interes acele poeme care au mai multă inspiraţie religioasă
decât o provenienţa din din registrul imaginativ.
S-au comentat fina distincţie dintre apocalipsă şi sfârşitul lumii,
ingenioasa ideea de a sublinia diferitele stări ale omului în faţa
posibilei apocalipse şi desigur, ironia stilului poetic al autorului, care ia fermecat. Întreg evenimentul s-a încheiat cu versul preferat al
protopopului: Eterna-ţi fire, de s-ar uita-n a mea, în care lui Dumnezeu
i se cere să cerceteze fiinţa omului, aşa cum El însuşi cere omului s-o
caute pe-a Lui.
Spre seară s-a planificat o lansare de carte cu totul deosebită. Ca
de obicei, principala locaţie şi cea care a fost construită special pentru a
găzdui astfel de ebenimente, a fost selectată Biblioteca Oraşului Avrig.
Puţini ştiau în ce urma să se transforme acea minunată seară.
Programată cu regularitate în fiecare joi seara, şezătoarea femeilor avea
să se transforme într-o şedinţă de lucru culturală. Mai mult, au fost
invitaţi poeţi sibieni şi au participat foarte mulţi alţi oameni care au
aflat de acest eveniment, copii, prieteni, cunoştinţe, profesori şi
devoratori de literatură.
Seara a început cu prezentarea în cadrul şezătorii a cărţii lansate.
Gazda, bibliotecar Maria Grancea, făcând legătura cu precedenta
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şezătoare când principalul topic al discuţiei a fost eventualul sfârşit al
lumii, a introdus publicul în atmosfera nonconformistă: o şezătoare
postmodernă şi o lansare de carte mai puţin tradiţională. Prof. Dir.
Mioara Şinca a prezentat autorul şi biografia sa, iar poeţii invitaţi,
printre care a fost şi Călin Sămprghiţan, preşedintele Asociaţiei
Artgothica Sibiu, au lecturat din volumul prezentat, au analizat stilul
ironic şi au adus aminte de legătura autorului cu Nichita Stănescu, cel
care s-a stins din viaţă pe data de 13 decembrie 1983.
Dincolo de o lansare de carte inedită, toţi au rămas profund
impresionaţi. Nici unii nu au mai participat la o şezătoare culturală,
unde femeile au lăsat croşetatul şi torsul lânii pentru câteva momente
de lectură, unde poeţii au coborît în popor şi au citit poezii într-o
şedinţă de lucru popular, aşa cum în trecut trubadurii cântau în pieţele
burgului, iar poeţii greci recitau în agora, şi unde oamenii de rând au
venit să vadă cum un eveniment cultural modern se poate îmbina cu
unul tradiţional secular.
Şi, cu toate că nu toate vârstele au fost convinse de nivelul
poetic, a fost interesantă legătura cu temele religioase ale volumului de
versuri, din care au fost remarcate, îndeosebi poemele care evidenţiau
tablouri ale copilăriei şi portrete ale personjelor biblice. Stilul ironic şi
intenţia autorului fin remarcată, au fost comentate de cei câţiva
profesori de Limba şi Literatura Română şi de poeţii invitaţi.
Seara de 13 decembrie s-a încheiat cu aprecieri şi cu ideea că
sfârşitul lumii nu poate fi decât imaginat de fiecare în parte.
Gând Românesc

Discursul autorului
„Despre sfârşitul lumii toţi credem că undeva în viitorul imediat va
sosi. Iar unele credinţe străvechi scoase la iveală prin teorii care mai de
care mai edificatoare cu privire la acest eveniment ne sugerează să ne
îngrijorăm.
De fapt nu ştim nimic. Nu pot spune de ce cred că noi oamenii nu
avem capacitatea să ştim ceva despre sfârşitul lumii mai ales pentru că
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nu ştim ce înseamnă acesta. Dar cred că cel puţin o raţiune corectă near putea edifica ideea că suntem prea mici să înţelegem sfârşitul lumii.
În primul rând cred că trebuie să nu mai punem semnul egal între
sfârşitul lumii şi apocalipsă. Logic, raţional, lexical şi explicabil,
trebuie să fie două fenomene diferite pentru a sugera acelaşi lucru, de
îndată ce forma lor de exprimare este diferită. Dacă suntem credincioşi
ar trebui să credem în Apocalipsă, dar nu ca sfârşit al lumii, ci ca
revelaţie, aşa cum ar trebui înţeleasă cartea apostolului Ioan din Noul
Testament al Bibliei. Iar dacă a noastră credinţă ne este slabă şi tindem
să dăm crezare factorilor cerţi ai ştiinţei, nici nu ar trebui să vorbim
despre sfârşitul lumii, deoarece nici un fenomen cunoscut sau intuit de
raţiunea umană nu poate previziona ceva atât de nimicitor care să
distrugă tot ceea ce numim în umanitate, omenire sau Planeta Pământ.
Cel mult ne putem amăgi cu sentimentul unui eventual sfârşit, să
ne autosugerăm că undeva acolo în viitor ne vom termina misiunea pe
pământ şi să ne automulţumim cu ideea că nu ar fi rău deloc să se
termine totul. Dar nu cred că este cel mai potrivit gând. Avem
misiunea să sperăm spre mai bine, că vom depăşi toate greutăţile şi că
răul va fi înfrânt de fiecare dată.
Ce ne mai rămâne dincolo de speranţă!?... Bucuria vieţii şi
veselia, două sentimente umane atât de plăcute.
Vă propun prin versurile acestei cărţi să ne bucurăm de ideea că
nu toate se sfârşesc aşa cum credem noi că s-ar putea sfârşi, ci că totul
este doar un pas spre mai bine. De asemnea, această carte se doreşte a
fi ironică vis-a-vis de credinţele irelevante despre apocalipsă. Eu vă
propun să ne imaginam, căci, până la urmă numai datorită imaginaţiei
umane putem să depăşim orice limită. Vă propun să ne imaginăm,
chiar şi într-o ironie şi critică amuzantă, în versuri, despre Apocalipse
imaginare.
Acest volum trebuia să se intituleze în urmă cu 2 ani Neuronul
eretic. Am postat un poem cu acest titlu pe un site al scriitorilor de
poezie şi am fost criticat ştiinţific pentru că am încălcat legile
imaginaţiei, acelea conform cărora, ceea ce este imaginar nu trebuie
amestecat cu ceea ce este cât se poate de cert. Mi-am învăţat lecţia, dar
am simţit nevoia să mă explic şi aşa s-a născut acest volum.
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Când am ajuns cu el în faza finală, în forma aproape
asemănătoare cu ce am acum în mână, titlul cărţii era Manual de
filosofie în versuri... Iarăşi, critica m-a adus cu piciorele pe pământ.
Fiecare poem era dedicat cuiva din viaţa mea şi astfel am pierdut mulţi
prieteni, pentru că nu recunoşteau identificarea cu versurile şi se
simţeau ofensaţi. Da, uneori e greu să recunoşti cine eşti defapt.
Am mai aşteptat un an şi iată că această carte s-a născut astăzi ca
Apocalipse imaginare... Poate fiecare se va recunoaşte într-una din
secvenţele cărţii şi poate că fiecare în parte poate recunoaşte că este
vorba despre el însuşi. Nimeni nu poate scăpa de sentumentul de a se
afla la un moment dat la limita vieţii, în proximitatea sfârşitului. Sunt
atâtea situaţii în care ne putem imagina că lumea se năruieşte şi noi toţi
odată cu ea.
Uitându-mă la primul volum de versuri din 2007, Tonomatul cu
vise, pot spune că ma aflu în faţa unei lucrări mai bune, iar singurul
lucru care încă persistă de atunci până acum este ironia şi poate acelaşi
motiv de a manipula imaginaţia.
Vă propun prin povestea pe care această carte ne-o poate spune, să
vorbim despre îngeri, despre Dumnezeu şi despre ce aduce Apocalipsa
asupra noastră, păcatele şi ispitele. Astfel că vă voi cita patru dintre
poemele care poate să vă aducă zâmbetul pe faţă.”

Radu Chialda
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PREMIAŢI LA EXPOZIŢIA INTERNAŢIONAL
,, ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”
Doi dintre poeţii albaiulieni, Sorin Muigurel Bota şi
Angelsa Târziu, au obţinut premiul I la concursul ,, ,,Învingători
prin artă” organizat de Facultatea de Arte Vizuale şi Design de la
Universitatea de Arte din Iaşi
Îi felicităm pe colaboratorii noştri şi le dorim noi succese.

SORIN MUGUREL BOTA
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CĂLĂTORIND
Călătorind pe căile ştiute
istorii fără de-nceput
alături retrăim trecute cântări
căntate nu de mult.
Când totul s-a oprit ciudat.
Ne întrebând dacă e soarta,
Acum când încă n-am uitat
Că timpul îşi întoarce roata
Rostogolind peste furtuni
Zărie îndurerate
O, amintire, vechii lumi
Cu cântece însângerate.
CA O OGLINDĂ
Ca o oglindă sfărâmată
În cioburi chinul se topeşte
Şi tinereţea-i vinovată
Timpul oprit, nu o opreşte
Trecând se spulberă în valuri
Şi urmele pe chip se-ntind
Am vrea s-atingem idealuri
În noi tăind, ne mai murind!
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ANGELA TÂRZIU

Tata
gestul simplu al frângerii
pâinii cu mâna,,
prânzul de duminica,.
gara, cu mirosul de zgură
fum şi traverse încinse,
povestirile din război,
gardul înal de după care
cercetam lumea,,
muşcatele din fereastră,
caisul în floare,
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mirosul ploii de vară,
liniştea nopţii,
siguranţa zilei de mâine,
- tata –
şi vîntul care încă
îi mai poartă povestea

SUNTEM
Tăbliţe de lut
pe care migălos
prezentul îşi scrie povestea
între primulşi ultimulţipăt,
miraţi cănimic
nu ne aparţine.
Nici măcar noi,
impercertibil lunecăm
pe un drum
fărăîntoarcere
cu toţii
cu totul?
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Cu ,,Gens Latina” în Basarabia19

Drumul meu la Chişinău nu s-a sfârşit (şi poate nu
va avea sfârşit). El continuă din 2011, la fel de grăbit şi
neaşteptat. De data aceasta alături de Editura „Gens
Latina”, invitată la Salonul Internaţional de Carte, ediţia
XX.
Plecăm din Alba Iulia dis de dimineaţă cu
portbagajul plin de cărţi. Un miros de cărţi „proaspete” ne
19

În foto,de la stânga la dreapta: Virgil Şerbu Cisteianu, Mugurel Bota
şi Angela Târziu, în timpul lansării de la biblioteca Alba Iulia.
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însoţeşte până la Chişinău, ele aflându-se şi pe bancheta din
spate, lângă mine.
Inginerul Sorin Bota Mugurel, poet şi pictor,
conduce maşina. Are o mare motivaţie să ajungă în
Basarabia. Din partea mamei este basarabean şi îşi doreşte
de multă vreme să ajungă la mormântul bunicului. Mama
lui, este născută în satul Chiperceni acolo unde a văzut
lumina zilei şi celebra artistă Stela PopescuDe data aceasta vremea ţine cu arta.
Scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, directorul revistei
şi editurii, nu este pentru prima oară la Chişinău. Prima
cunoştinţă cu Basarabia a avut loc în luna aprilie, la Salonul
Internaţional de Carte pentru copii. Cu acest prilej a
prezentat la Biblioteca „Alba Iulia” cărţi ale editurii,
semnate de: Sonia Elvireanu, Ciprian Iulian Şoptică, Virgil
Şerbu Cisteianu, Sorin Bota Mugurel, Luis Paul Calvo,
Angela Târziu, Nicolae Stoie, Vasile Fanache, Ironim
Muntean, Avram Cristea, Gheorghe Dăncilă, etc., donând
bibliotecii peste 150 volume de proză, versuri, dicţionare,
albume, memorii. Mai lansează încă trei cărţi cu autori din
Basarabia: Galina Furdui - O sută de rondeluri, antologia
10 poeţi basarabeni şi Ciuruit de cuvinte, volum semnat de
poetul Traian Vasilcău.
Ceremonia de deschidere a Salonului Internaţional
de Carte, ediţia XX, consacrată anului Grigore Vieru, se
ţine afară, în faţa Bibliotecii Naţionale, unde este mai mult
spaţiu.
Peste 300 de edituri din 18 ţări expun aproximativ
10.000 de titluri. Organizatorii salonului de anul acesta
sunt, pe lângă instituţiile culturale din Basarabia, Biblioteca
Naţională a României, Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe
Asachi” Iaşi şi biblioteca ,,V. A. Urechia” din Galaţi.
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Chişinăul este în mare fierbere timp de patru zile.
Noutatea faţă de celelalte ediţii o constituie standul
Cenaclului Republica.
Au loc: un spectacol în Piaţa Marii Adunări
Naţionale, cu artişti de pe ambele maluri ale Prutului, o
masă rotundă consacrată evoluţiei literaturii române din
Republica Moldova, momentul „Grigore Vieru” cu lansări a
unor ediţii noi ale operei poetului, lecturi literare la
Cenaclul Republica, conferinţe în cadrul Ateneului
Moldovei, expoziţii de grafică de carte şi pictură, ateliere,
topul celor mai citite cărţi ale anului 2010, expoziţia-târg a
apariţiilor editoriale din ultimul an, lansări de cărţi noi şi se
încheie a patra zi cu Gala Laureaţilor.
Nu poţi participa la toate activităţile pentru că unele
au loc în acelaşi timp.
Trăiesc bucuria întâlnirii cu doamnele Vaghea M.
Steryu, Claudia Partole (căreia i-am citit romanul Viaţa
unei nopţi sau Totentanz, ce urmăreşte prin câteva destine
drama neamului românesc), Marcela Mardare şi o cunosc în
sfârşit pe doamna Lilia Snegureac, directoarea Centrului de
informaţii a Consiliului Europei în Chişinău. O doamnă
frumoasă, elegantă, distinsă, ce are un mare dar - al
conversaţiei.
În sala a doua de la etajul Bibliotecii Naţionale,
editura Vicovia prezintă cartea Magistralele tehnologice ale
civilizaţiei dacice a dacologului Andrei Vartic, care, din
1990 face mai multe călătorii în zonele unde au locuit dacii
carpatini, bineînţeles şi la Sarmisegetusa, şi, în 1994
publică prima carte despre daci, Ospeţele nemuririi.
Participă la numeroase sesiuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale în probleme de informatică, filosofie,
civilizaţie dacică, editează revista Dava International. În

152

1999 este numit co-director la Dacia Revival International
din New York şi, împreună cu Napoleon Săvescu,
preşedintele Societăţii Dacia Revival, construieşte primul
muzeu pe internet al civilizaţiei dacice „Dacian Virtual
Museum”. Cartea lansată acum este prezentată de scriitorul
Nicolae Dabija, Vlad Pohilă şi Viorel Cucu din partea
Editurii Vicovia.
„Gens Latina” lansează volumele: Privighetori
împăiate semnat de academician Nicolae Dabija, Refac un
vis al tinerei poete Victoria Covalciuc, Clipa albă a Marei
Vlădiceanu şi editorul Virgil Şerbu Cisteianu vine cu o
surpriză, editând postum trei volume de versuri ale poetului
transnistrean Nicolae Ţurcanu, ce a pătimit timp de 27 de
ani într-un lagăr din Siberia, arestat în 1944 pentru „crimă
împotriva statului sovietic”. Volumele Cele mai frumoase
poezii, Cântecele unui pământ înstrăinat şi Privelişti
transnistrene sunt prezentate de editor, de scriitorul Nicolae
Dabija şi de academicianul Petru Soltan, născut în
Transnistria, domnia sa trimiţând manuscrisele editurii.
Domnul Petru Soltan e o mare personalitate
ştiinţifică, cu o carieră de excepţie; savant de renume
internaţional, specialist în domeniul geometriei, topologiei
şi matematicii aplicate; Doctor Honoris Causa şi membru
de onoare al mai multor universităţi din lume; fondator al
noii direcţii în matematici - geometria convexităţii în
spaţiile metrice şi optimizarea muncii prin matematică, dar
şi cu preocupări în domeniul economiei, managementului,
istoriei, lingvisticii, filosofiei, literaturii, artelor, mare
patriot şi fruntaş al vieţii publice şi Membru al Uniunii
Scriitorilor din Basarabia. A publicat peste o sută cincizeci
de volume în domeniul matematicilor pure şi a celor
aplicate, peste treizeci de lucrări publicate şi reproduse în
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străinătate, dintre care circa douăzeci în SUA, şi peste o
sută de cărţi în domeniul literar, printre care La porţile
Babilonului, Editura Arc, 2001, şi una atât de apropiată
inimii Transnistria, lacrima mea, Editura ASEM, 2006.
(extras dintr-un articol al Mariei Diana Popescu, 21 martie
2011, revista ART-EMIS).

CHIŞINÎUL NOAPTEA

Angela Târziu
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EDITURA ALBAIULIANĂ GENS LATINA
PREMIATĂ ÎN BASARABIA
În perioada 31
august – 4 septembrie
2012, la Chişinău, au
avut loc manifestările
prin care s-a omagiat
„Limba noastră cea
română” şi Salonul
Internaţional de Carte,
sărbători ale sufletului
românesc,născute odată
cu
independenţa
Basarabiei, în urmă cu
21 de ani. Aceste
manifestări au coincis
cu împlinirea a 180 de
ani de la înfiinţarea
celei mai vechi instituţii
de
cultură
din
Basarabia – Biblioteca
Naţională. La această
ediţie a salonului au
participat edituri de
prestigiu din Franţa,
Germania, Italia, Azerbaijan, România (Bucureşti, Bacău, Iaşi etc).
În cadrul manifestărilor prilejuite de lansările de carte, din cadrul
Salonului, a fost programată şi a participat şi editura „Gens Latina” din
Alba Iulia care a lansat volumele de versuri a şase poeţi basarabeni. Acum,
această perstigioasă editură nonprofit albaiuliană îl prezintă pe poetul
transnistrian martir, Nicolae Ţurcanu, „Poezii din închisoare” (Caietul
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verde), în 3 volume finanţate de Cosiliul Judeţean Alba, volume pentru
care editura a primit ,,Premiul Special” oferit de Ministerul Culturii,
Comisia Naţională a Basarabiei pentru UNESCO şi Biblioteca Naţională
a Basarabiei.
Deşi simbolic, premiul este o reunoaştere a eforturilor pe care această
editură nonprofit le face pentru promovarea scriitorilor basarabeni în Ţara
Mamă şi în Basarabia, precum şi pentru donarea de carte şi răspândirea
cărţii româneşti în satele basarabene, prin iniţiativa „Caravana cărţii” care
aparţine deopotrivă Asociaţiei Culturale „Gând Românesc, Gând
European”, revistei de cultură ştiinţă şi artă „Gând românesc” şi a editurii,
de acum premiate a Bibliotecii „B.P. Haşdeu” prin filiala „Alba Iulia” de
la Chişinău (director Elena Roşca-Căldare) şi a Liceului Teoretic „Petru
Rareş” din Chişinău, prin poeta Oxana Cârlan, profesor de limba şi
literatura română la acest liceu din Chişinău. Specificăm că revista „Gând
Românesc” apare din luna mai şi în ediţie de Chişinău, în colaborare cu
liceul „Petru Rareş” şi biblioteca „Alba Iulia”, pentru elevii de la liceele din
Chişinău şi nu numai.
Având drept pildă, printre alţii, pe scriitorii Constantin Negruzzi şi
Constantin Stamati, care în secolul al XIX-lea strângeau cărţi şi le
trimiteau de la Iaşi la biblioteca din Chişinău, scriitorul albaiulian Virgil
Şerbu Cisteianu a strâns şi a donat bibliotecilor din Basarabia (Chişinău,
Zaim, Borogani, Răzeni etc), din proprie iniţiativă, peste 1.500 de volume
de carte românească şi acţiunea continuă aproape lunar.
Lansările au continuat cu volumele poetei Galina Furdui, „Mi-e dor
de-o seară cu romanţe” (vol I-II), Oxana Cârlan – „Duios suferinţa trece”,
Traian Vasilcău – „Altfelizvodirea”, Dorina Cazac (o tânără poetă) cu
volumul „Lacrima gândului” şi Steliana Grama cu volumul selectiv de
versuri „La ambasada dragostei”, ediţ ie îngrijită de Virgil Şerbu Cisteianu,
cu o prefaţă de Ionela Cozmescu şi o postfaţă de Claudia Slutu-Grama,
împlinind astfel dorinţa poetei de a avea un volum care să poarte acest
titlu. Acest volum, al uneia din cele mai mari poete, trecută la doar 32 de
ani în eternitate, de asemenea, a fost premiat de Ministerul Culturii.
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Tot în cadrul lansărilor de la Chişinău, a fost promovat şi romanul
„Jar şi diamanete de Igniş”, autor Teresia Bolchiş-Tătaru, o scriitoare
româncă, care a fost dizidentă în timpul regimului comunist, astăzi
stabilită în Germania.
Toate volumele amintite aici au fost lansate şi la Biblioteca „Alba
Iulia” din Chişinău, în prezenţa unui public select, compus în exclusivitate
din scriitori basarabeni şi cadre universitare din Chişinău.
Mulţumim editorului pentru gestul nobil, rar întâlnit astăzi, şi
pentru abnegaţia cu care ajută scriitorii basarabeni şi cultura Basarabiei.
Conf. univ. dr. Victoria Fonari,
Universitatea de Stat din Chişinău

ÎNCĂ O TÂNĂRĂ POETĂ PE HARTA
CHIŞINĂULUI
Luna decembrie ne-a delectat cu câteva
activităţi surpriză. Cititoarea noastră, Nicoleta
Nicolau, liceeană în clasa IX-a la Liceul Teoretic
„Petru Rareş” a venit, împreună cu colegii săi,
profesoara de limba şi literatura română, Oxana
Cârlan şi cu editorul albaiulian Virgil Şerbu
Cisteianu, la biblioteca noastră pentru a-şi lansa
prima carte de poezii, scoasă la lumina zilei de
editura albaiuliană Gens Latina în cadrul
proiectului „Caravana Cărţii”. Nimic nu-i mai frumos şi mai sublim pe acestă
lume decît dragostea cea mare şi adevărată, care înalţă şi purifică sufletele
noastre, oferindu-ne zborul spre infinit şi arătîndu-ne calea spre eternitate.
Doar ea dă sens existenţei omului şi îl apropie sau, chiar, îl contopeşte pe acesta
cu divinitatea. Iubirea descoperă în om cele mai frumoase şi mai alese calităţi şi
virtuţi, modelîndu-l şi perfecţionîndu-l după chipul şi asemănarea sa. Ea este
vraja, acea putere miraculoasă, care acţionează conform propriilor sale legi şi
principii, uneori inexplicabile şi alogice. Tinerii iubesc la fel de mult, precum
natura îşi iubeşte frumuseţile şi măreţiile ei. La fel şi poeziile tinerei poete, de
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numai 15 ani, Nicoleta Nicolau, adunate în placheta de versuri “Începe
iubirea” sunt un colţ de natură văzut printr-un temperament, împrumutând
propriul ei suflet interior acestui colţ de rai. Volumul de debut al Nicoletei
Nicolau vine să completeze rîndul tinerilor talente din Chişinău. La
manifestare au mai fost prezenţi prietenii, rude, mama poetei. Cuprinsă de
misterele vieţii, îi dorim să cuprindă gîndul în versuri profunde, tresărind la
muză şi dînd culoare celor mai alese trăiri şi emoţii frumoase. Succese şi La
Mulţi Ani, dragă Nicoleta!

Biblioteca Alba Iulia-Chişinău

În foto: Aspecte de la lansarea volumului ,, Începe iubirea”
Tot în ziua de 19 decembrie 2012, în organizarea ,,Clubului
epigramiştilor” de pe lângă biblioteca ,,Alba Iulia” din Chişinău, a
avut loc întâlnirea poetului şi epigramistului Gheorghe Bâlici cu
tinerii cititori ai bibliotecii. A fost o zi foarte veselă, pentru
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cititorii noştri. Epigrama este, şi ea, o comunicare între autor şi
cititor - ascultător conceput ca interlocutor într-un dialog sugerat.
Epigramistul este un creator, care se prezintă în faţa iubitorilor de
epigrame fără mască, el oferă nenumărate „porţi de umăr”
cititorilor săi. Gheorghe Bâlici îşi atrage cititorii nu cu răsturnări
sintactice pur şi simplu, ci cu întorsături de idei reale, care te face
să meditezi asupra celor spuse. Fericita ocazie de a comunica cu un
epigramist pe viu şi, în acelaş timp, de a putea analiza poezia
umoristica, au avut-o elevii claselor a VII-a – a XII-a de la
Liceului Teoretic “Petru Rareş”.
În cadrul acestei întîlniri din preajma Crăciunului, moderată
de Elena Roşca-Căldare, directorul bibliotecii au vorbit scriitoarele
Elena Tamazlâcaru şi Oxana Cârlan, iar liceenii l-au colindat, i-au
urat de bine în anul care vine, dorindu-i sănătate şi succese pe
tărâmul scriitoricesc. Cu prilejul acestei deosebite întîlniri a fost
organizată şi prezentată o expoziţie cu cărţile epigramistului, iar
liceenii din clasa a VII-a au prezentat o expoziţie de desene,
tematica epigramelor citite mai devreme, desene foarte interesante,
hazlii pline de umor, care au fost admirate şi analizate de către
scriitor, dar şi de către vizitatori pe tot parcursul zilei. Întîlnirea a
fost însoţită de o surpriză din partea invitatului şi anume - lansarea
recentului său volum de epigrame, “Umor la puterea a treia” un
trio, am putea spune, deoarece la această carte au trudit trei
umorişti, solidarizaţi deplin sub semnul umorului şi puşi să facă
împreună chiar umor ei fiind Gheorghe Bâlici, Ion Diviza şi
Teodor Popovici. Atmosfera a fost una de sărbătoare, unde s-au
întîlnit utilul cu plăcutul şi cu umorul. Fiecare participant la
întîlnire a primit cîte o carte întitulată “Umor la puterea a treia” cu
autograf, care sperăm să le amintească de fiecare dată cînd o vor
deschide de acestă întîlnire. Elevii împreună cu profesoara lor de
limbă şi literatură română Oxana Cârlan au venit şi ei cu un dar
pentru d-l Gheorghe Bâlici, o diplomă de excelenţă în semn de
mulţumire ,,...pentru tot ce face pentru noi. Gheorghe Bâlici şi-a
demonstrat disponibilităţile de epigramist, simte nu numai plăcerea
scrisului, ci şi puterea cuvântului scris. Gândindu-ne la cei mai
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valoroşi epigramişti ai momentului, cred că e drept să afirmăm că
„Nasc şi la Moldova epigramişti!”. a spus poeta Oxana Cărlan care
i-a înmânat respectiva diplomă şi la felicitat călduros pe
epigramist.
La această întâlnire, a participat şi scriitorul şi editorul
albaiulian Virgil Şerbu Cisteianu.
Biblioteca Alba Iulia-Chişinău

Imagini foto de la întâlnirea cu epigramistul
În picioare, de la stânga la dreapta, poeta Oxana Cărlan şi
epigramistul Gheorghe Bâlici.
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