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Terezia Filip

Farmecul hipnotic al iubirii – efectele lui neantice (II)
Peisaje fastuoase, portrete de neuitat, scenarii
pline de patos şi gravitate şi edificii fabuloase invocă
frumuseţea extatică, farmecul şi încântarea eului în
circumstanţe imaginate sau reale, indicând frecvenţa unei stări
sufleteşti ce unicizează de departe creaţia poetică
eminesciană.Trăite aievea şi cât se poate de reale, astfel de
momente sunt, în plan poetic, mai mult decât expresii ale
stării de farmec, sunt sursa discursului liric şi a imaginarului
ce întreţese substanţa multor poeme. De unde şi cum vine
starea ce înalţă eul la absolut sau îl duce la neantizare – încerc
să-mi lămuresc în rândurile ce urmează.
Capacitatea de-a se extazia în faţa frumuseţii, de-a se
încânta de perfecţiunea lucrurilor lumii ori de-a o elabora
imaginar până în detaliu reprezintă o calitate rarisimă, care-l
exceptează pe eul unor astfel de experienţe, de la nivelul
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comun, căci ele ţin de manifestarea genialitatăţii. A contempla
frumuseţea înseamnă a te nutri cu ea şi, astfel, degustând-o, a
o insera în planul existenţei proprii. A apela perfecţiunea ca
model de existenţă reprezintă o habitudine poetică şi
spirituală, indiciu totodată al excepţionalei deschideri a fiinţei
spre cunoaşterea unei supremaţii aflată la limita cu absolutul,
cu lucrurile divine, pe care nu oricum, nu oricând, cineva le
poate sesiza şi atinge. O atare deprindere nu stă în posesia
oricăruia, întrucât gustul Frumuseţii şi al desăvârşirii vine din
fiinţa contemplativă, ca o funcţiune întrutotul specială a eului,
în atingere cu lucrurile uimitoare ce dau bucurie şi încântare.
Odată atinsă această lungime de undă a contemplării extatice,
eul cunoaşte farmecul sau graţia ca pe o stare eminamente
poetică şi intelectivă de tip superior, care-l nutreşte şi-l
informează. În chip similar, experienţele mistice, extazele,
revelaţiile clipele de farmec au creat şi sedimentat, în timp,
aventura culturală şi spirituală a umanităţii şi valorile ei
memorabile.
Experimentată liric şi atribuită pe rând,
fiinţelor, lucrurilor, contextelor, revărsarea de frumuseţe
din poemele eminesciene este augmentată de voluptatea
contemplării şi, totdată, a evocării ei. Efectul frumuseţii
superlative e starea de farmec, mai puţin analizată de criticii
eminescieni ori absorbită adesea în tematicile poetice,
eludându-se astfel sensurile pe care încântarea, frumuseţea,
extazul le-ar implica. E drept, clipa de vrajă ţine de
comportamentul empatic al eului contemplativ,
de
polivalenţa sa afectiv-arhetipală, ce ar reveni, nu atât criticii
literare în sensul ei clasic, ci psihanalizei. Comentând
„farmecul dureros” [1] al poeziei eminesciene, Tudor Vianu
aduce acest concept în sfera dorului din lirica populară
motivându-l printr-o înrudire profundă, de esenţă, cu ceea ce
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reprezintă dorul. Pentru marele estet farmecul eminescian
poate reprezenta şi un „rezultat al armoniei între cultură şi
natură”[2].
Starea de farmec produsă ca efect al frumuseţii
superlative, al graţiei şi elevaţiei, o ating, o iscă şi o relevă
patru aspecte în poemele eminesciene: portrete de neuitat, în
speţă cel al iubitei, dar şi al altor fiinţe, zeităţi, majestăţi, eroi;
momente de graţie ivite din contemplare, adoraţie, iubire;
peisaje sălbatic-edenice, de-o frumuseţe magică, ce încântă
ochiul şi circumstanţiază întâmplări la limita cu fantasticul, şi,
în fine, arhitectura fabuloasă cu ambienturi splendide
elaborate de visul poetic de înfrumuseţare a lumii. Destinată
să activeze afectiv şi spiritual omenescul, să-l modeleze,
Frumuseţea nu se limitează, însă în Eminescu, la funcţiunea ei
pur estetizantă; ea extaziază eul, oferă fericire, îmboldeşte
fiinţa spre înălţimi. Numai că fericirea căpătată astfel nu se
consumă abuziv, înfometat, pe săturate, ci se degustă cu grijă,
puţin câte puţin, ca pe-o esenţă rară şi îndestulătoare. Căci în
momentele de farmec, aflat la limita cu absolutul, eul este, de
fapt, într-un punct vulnerabil, în care, inapt de-a degusta
fericirea, riscă risipa de sine şi neantizarea. În cele mai multe
scenarii eminesciene găsim această situaţie – povara fericirii,
a clipei de farmec este imposibil de suportat de fragila
condiţie omenească.
Privit fulgerător ori contemplat îndelung, extatic,
chipul de-o frumusţe hipnotică ce stârneşte starea de farmec
este, evident, cel al iubitei. Astfel de clipe promit eului
fericirea absolută ori reversul ei – neantul. Frumuseţea
fascinantă a femeii zărite o clipă iscă fulgerător visul de
iubire: „Atât de fragedă, te-asameni/Cu floarea albă de cireş/
Şi ca un înger între oameni/ În calea vieţii mele ieşi.[...] O,
vis ferice de iubire,/ mireasă blândă din poveşri...” (Atât de
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fragedă) Cum sursa frumuseţii este celestă, angelică,
spiritualizată, mişcarea adoratei fără nimic gravitaţional în ea
– eterată, părelnică, în atingeri foşnitoare de mătase şi de vis:
„Abia atingi covorul moale,/ Mătasea sună sub picior/ Şi de
la creştet pânâ-n poale/ Pluteşti ca visul de uşor.”(Idem) La
cotele ei superlative, frumuseţea iscă visul ferice de iubire dar
adoratorul întrezăreşte-n el doar ”umbra frumuseţii cei eterne
pe pământ”, cum afirmă un vers dintr-o altă poemă sau
modelul suprem al feminităţii – „icoana verginei Marii”. În
frumuseţe stă însă nu doar farmecul angelic, ci şi voluptatea
cu forţa ei demonic-încercuitoare şi distructivă: ”Cât poţi cu
farmecului noapte/ Să-ntuneci ochii mei pe veci...”(Idem).
Întunecarea sau devastarea, suferinţa sau însingurarea
constituie frecvent, în imaginarul eminescian, efecte ale
atingerii unei stări extatice de iubire, fericire, farmec.
Vorbim astfel de un paradox al frumuseţii, prezent în
unele poeme. Extazul, clipa de graţie iscate din contemplarea
frumuseţii superlative generează adesea suferinţă în loc de
fericire, nebunie şi dezastre în loc de împlinire. Efectele
neantice ale frumuseţii sunt simptomatice în multe poeme dar
mai evidente în Sarmis, Gemenii şi, subtil, în Scrisoarea IV.
Un climat specific eminescian definit de frumuseţe şi farmec,
cu tot cu efectele lor, înrudeşte între ele aceste poeme. Iubita
din poemul Sarmis, aceeaşi în Gemenii [3], numită Tomiris,
de-o candidă frumuseţe, „ca floarea de cireş 1”, iscă, drept
efect al candorii, nu fericirea şi împlinirea regală a prinţului
get, cum ar fi de aşteptat, ci ruptura între fraţi, lupta pentru
tron, nebunia lui Sarmis şi apoi a lui Brigbelu iar, în cele din
urmă, fratricidul sau sinuciderea. Portretul ei, aici, e printre
cele mai tulburătoare imagini feminine din poemele
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eminesciene. Din acest design s-a decantat şi stilizat, până la
urmă, chipul emblematic al adoratei din Atât de fragedă,
publicată în 1789. Definit în tonalitate specific eminesciană,
farmecul feminităţii este, în Sarmis, iradiant, hipnotic: „Şi
plini îţi erau ochii de lacrimi şi de foc;/ Pe-al genei tale
tremnur purtând atât noroc/ [...]/Pluteai ca o uşoară crăiasă
din poveşti,/ Dintr-o zâmbire-n treacăt simţii ce dulce eşti!/ Şi
cum mergeai, armonic şi lin îţi era pasul,/ Rămas în
nemişcare, m-a fost cuprins extazul,/ Am stat pe loc, cu ochii
doar te urmam mereu,/ Tu, gingaşă mireasă a sufletului
meu...”(Sarmis) Efectul contemplării extatice a frumuseţii nu
e, însă, fericirea, ci pustiirea, întunecarea, devastarea
sufletească: ”De-atuncea cu pustiul stătut-am să mă cert,/
Urmând cu-a mele braţe o umbră în deşert./ [...]/Ce zeu din
cer te puse în calea mea să ieşi,/ O, fragedă fiinţă ca floarea
de cireş!” (Idem). Clipa de farmec induce, paradoxal,
iubitului, pierderea de sine, gustul neantizării, căci, aflat în
piscul fericirii, el uită: de Dumnezeu 2, ordinea mundană şi
locul sinelui propriu în ea, riscând, precum Dionis, căderea
din eden, însă o cădere tragică. Iubirea este vis de fericire şi
de absolut: ”... un vis misterios/ Şi blând din cale-afară”,
care, trăit la anumite cote de graţie şi frumuseţe, pare sortit
eşecului: „Şi prea era de tot frumos/ De-a trebuit să piară.//
Prea ne pierdusem tu şi eu/ În al ei farmec, poate,/ Prea am
uitat de Dumnezeu,/ Precum uitarăm toate”, găsim în poema
S-a dus amorul.
Acelaşi proiect liric căruia aparţin Sarmis şi Gemenii
include, în fond, şi poema Atât de fragedă construită pe
acelaşi motiv liric. Eminescu detaliază aici efectul paradoxal
al stării de farmec iscate de frumuseţea candidă a prinţesei
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Tomiris. Hiperbolizată în metafora rară a florii de cireş,
utilizată de Eminescu doar în aceste poeme înrudite tematic(4)
frumuseţea feminină produce efecte devastatoare în destinele
celor doi prinţi, Sarmis şi Brigbelu. Clipa de farmec
scurtcircuitează şi mistuie eul şi destinul protagoniştilor.
Chipul admirat iscă fulgerător iubirea ca o stare superlativă
de-o violenţă ce răstoarnă aşteptările generând nu fericire ci
efecte dramatice. Monologul lui Sarmis ”craiul tânăr din
Geţia străveche” – care a pierdut tronul, puterea, şi iubirea –
evocă în Gemenii acest efect paradoxal, tragic. Tentat să caute
cauzele nefiericirii sale, să blesteme frumuseţea şi iubirea,
pentru el aducătoare de nenoroc, Sarmis, prinţul nebun,
percepe farmecul frumuseţii candide şi al iubirii iscate
fulgerător de aceasta, ca pe o stare misterioasă, incompatibilă
cu ţărâna omenească: „Tomiris, vis de aur în viaţa-mi, să te
cert?/ Ce să te blestem, oare? Căci visul mângâios/ A trebuit
să piară...Prea, prea era frumos”. (Gemenii) Dacă în S-a dus
amorul, pierderea iubirii vine, paradoxal, dintr-un mister al ei
iar în Atât de fragedă, din puterea renuţării – „Dodată trec-o
renunţare,/ Un văl pe ochii tăi fierbbinţi” – efectele
devastatoare de destin în Sarmis şi Gemenii vin din tensiunea
mistuitoare a frumuseţii şi iubirii, din farmecul lor indicibil.
În accepţiunea renegatului Sarmis, prinţul nebun din
iubire şi nedreptate, un anumit stadiu al frumuseţii şi iubirii,
de natură divină, e imposibil de împlinit la nivel omenesc:
„Cu-amor atât de fără de margini şi înalt/ Nu se cădea să ţie
un om la celălalt./ Prea nu aveam în lume nici sfânt, nici
Dumnezeu,/ Prea ne uitasem astfel de tot şi tu şi eu/.
Cereasca fericire nu se putea să ţină,/ Nu se cădea s-o aibă o
mână de ţărână”. (Gemenii) În percepţia eminesciană, a
îndura propria fericire este proba de maximă dificultate a
omenescului. A suporta clipa de farmec, cu tot misterul ei,
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necesită o forţă sufletească mai presus de condiţia omenească
obişnuită.
Note
1. Tudor Vianu, cap. „Voluptate şi durere”, p. 408, în
Opere 2, Scriitori români, Bucureşti, Editura Minerva 1972.
2. Ibidem.
3. Gemenii reprezintă continuarea tramei erotice din
Sarmis. Tomiris a devenit, în Gemenii, iubita lui Brigbel.
4. Cf. A. Guillermou , Geneza interioară a poeziilor lui
Eminescu. Cercetătorul vorbeşte de poeme ce aparţin aceluiaşi
„climat” Atât de fragedă, Rugăciunea unui dac, Sarmis.

Cosmina Olteanu - Îmbrăţişare
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IRONIM MUNTEAN

AUREL SASU şi visul criticii totale
Născut în 21 iulie 1943 Oarda de Sus, fiul lui Clement şi al
Elenei (n. Munteanu). Şcoala primară şi gimnaziul în satul
natal şi Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba-Iulia
(1957-1961).
În 1960, pentru intonarea unor cântece patriotice în incinta
şcolii („Deşteaplă-te române”, „Marşul batalioanelor
române'„), interzise în acei ani, a fost exmatriculat, interogat
şi anchetat, apoi prelucrat în adunări publice şi prezentat
(împreună cu părinţii) drept un caz primejdios de deviere
ideologică.
Împiedicat să se înscrie la concurs pentru admiterea în
învăţământul superior, cere să fie înrolat spre a-şi satisface
serviciul militar. După un an de armată se prezintă la concurs
şi e admis la Facultatea de Filologie din Cluj pe care o
frecventează între anii 1963- 1968, licenţiat în acel an. Din
1968 este încadrat la Institutul „Sextil Puşcariu” al Academiei
Române, secţia de istorie literară, unde se formează ca istoric
şi critic literar în spiritul şcolii clujene, cu interes concomitent
pentru judecata de valoare şi analiză filologică. Debutează în
„Tribuna” (1968). colaboreză la „Echinox” seria 1971- 1974,
apoi la principalele reviste din ţară cu studii, articole şi cronici
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pe teme de literatură română modernă şi contemporană. A
debutat editorial cu volumul de eseuri „Progresii” (1972),
după ce a colaborat la volumul colectiv: „Probleme de
literatură comparată şi sociologie literară” (1970). în 1974 a
obţinut titlul de doctor la Universitatea din Cluj cu teza:
„Retorica ficţiunii”, an în care devine membru al Uniunii
Scriitorilor.
Participă la colocvii internaţionale de literatură (Moscova,
Varşovia) şi colaboreză la volumul colectiv: „De la Nicolae
Filimon la G. Călinescu. Studii de sociologie a romanului
românesc” (1982).
În perioada 1981-1982 a fost lector de limba şi civilizaţia
românească la University Of Washington (Seattle, S.U.A.) şi
e coautor al bibliografiei critice adnotate „Românii în
periodicele germane din Transilvania” (I-II, 1977-1983). A
dedicat două lucrări teoretice problemelor de retorică
hermeneutică: „Retorica literară românească”, 1976 şi „Textul
ipotetic”, 1984.
În 1978 publică eseul: „Liviu Rebreanu - Sărbătoarea
operei” care dovedeşte buna cunoaştere a prozatorului de care
este pasionat, oprindu-se la esenţele operei practicând o
critică a totalităţii, atingând un vârf jinduit de orice critic
modern „Sărbătoarea operei este din acest punct de vedere şi
o sărbătoare a criticului „ (Dan Manuca: „Convorbiri literare”
nr. 109/1979, p. 12).
Densitatea şi noutatea opiniilor nu înlătură total părerile
istoriei literare tradiţionale. Eseul lui Aurel Sasu propune
analiza unui Rebreanu văzut de un critic al prezentului.
„În căutarea formei” (1979) criticul se mişcă dezinvolt întrun spaţiu vast cu remarcabila unitate stilistică, căutând
dincolo de forme principiul care generează opera, elanul care
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a permis ivirea ei pe lume. Afirmaţiile asupra textului sunt
susţinute de argumente aduse de demonstraţia teoretică.
În 1990 a fost bursier Fulbright la Washington D.C.
„Resident „Scholar” (1991) la Multicultural History Society
of Ontario (Toronto, Canada) şi Visiting Scholar (1993) la
Northrop Treve Center, Victoria University (Toronto). În
1994 a publicat studiul de psihologie literară „Eul suveran”.
Cu Mircea Zaciu şi Marian Papahagi a lucrat la coordonarea
dicţionarului „Scriitori români” (19 78) şi în aceeaşi echipă la
coordonarea „Dicţionarului scriitorilor români” interzis în
1986 şi reluat în 1990 (din care a apărut Vol. I. A-C la Editura
Fundaţiei Culturale Române 1995) şi ulterior celelalte 3
volume.
După o minuţioasă documentare în biblioteci din nordul
Americii a elaborat lucrarea: „Cultura română în Statele Unite
şi Canada „ (I-II, 1993 Presa I. Nostalgia Românească II). A
iniţiat cu Mariana Vartic un vast proiect al unei istorii
autobiografice, pe genuri, a literaturii române, din care au
apărut „Romanul românesc în interviuri” (I-IV, fiecare volum
în două părţi - 1985, 1991) şi „Dramaturgia românească în
interviuri „(I, II 1995).
Filologul aplicat a îngrijit şi prefaţat ediţii din Agârbiceanu
(„Meditaţie în septembrie”, 1971; „Liceeni... odinioară”,
1972; „Povestiri” 1979), E. Lovinescu („Acord final”, 1974),
I. Pioaru - Molnar („Retorică, adică învăţătură şi întocmirea
frumoasei cuvântări”, 1976), I. Heliade Rădulescu („Critica
literară”, 1979). G. Bănea („Muşchetarii în Balcani”, 1982);
Mircea Gesticone („Războiul micului Tristan”, Vest 1983, în
colaborare cu Sabin Vlad), E. Cioran („Revelaţiile durerii”,
1990 în colaborare cu Mariana Vartic), Eugen Ionescu
(„Război cu toată lumea”, I-II, 1992 în colaborare cu Mariana
Vartic).

14

A tradus: „Dubla viziune. Limbaj şi semnificaţie în religie”,
de Northrop Frye (1994, în colaborare), „Boala ca metaforă”
şi „Sida şi metaforele ei” de Susan Sontag.
A fost distins cu Diploma de onaore a Ministerului Culturii,
a revistei „Manuscriptum” şi a Muzeului Literaturii Române
(1991); Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pe
1994 pentru „Cultura română în Statele Unite şi Canada”, I,
II; Premiul Salonului de Carte din Cluj şi Oradea în 1995;
Premiul revistei „Flacăra” în 1995; Premiul de excelenţă,
Bacău, 1995; Premiul „Opera Magna” al Uniunii Scriitorilor
în 1995; Premiul pentru antologii, dicţionare, ediţii critice al
Uniunii scriitori lor, în 2001.
În 2006 a publicat două volume din „Dicţionarul bibliografic
al literaturii române”.
Locuieşte în Cluj-Napoca.
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IRONIM MUNTEAN

Sensul unei vieţi
Poetă (Paradis arhaic, 1969), critic
şi istoric literar (Direcţii în poezia
contemporană, 1977 – la origini teză de
doctorat – şi Despre poezie, Editura
Junimea, 2012 sub tipar) Maria Octavian
Pavnotescu a publicat romanul Viaţa ca
reprezentare, Editura Junimea, Iaşi, 2012
circumscris prin „elementele biografice,
prezentarea
realităţii
interioare,
însemnările zilnice într-un spaţiu şi timp”
(p. 6) creaţiei de frontieră.
Roman epistolar „Viaţa ca reprezentare” „îmi dă toate
posibilităţile de abordare: dramatică, epică, lirică, cu toate
subspeciile potrivite cu firea, locul şi personajul”, dar profesoara de
excepţie Maria Pavnotescu mărturisea că nu i-a plăcut să citească
sau să predea literatura de frontieră fiindcă „Mi se părea că nu ajung
la creaţie, la formaţia adevărată a scriitorului, că n-am să pot recepta
ce este ficţiunea în aceste scrieri şi ce este posibilitate şi cât poate fi
de sincer cel întors cu faţa spre trecut” (p. 8). În ciuda acestor rezerve
teoretice ale profesoarei Maria Pavnotescu scriitoarea Maria
Octavian ne oferă prin ampla sa confesiune un jurnal autentic
satisfăcând „nevoia de creaţie, de filozofie, de estetică, de lirism
adevărat şi psihologie” (p. 7) a cititorilor (din păcate tot mai puţini).
„Viaţa ca reprezentare” este sondajul autoscopic al unui eu plin de
esenţe prin care se eliberează „trăirile pironite din memoria unor ani
cumpliţi. M-am zbătut între cele două spitale dureros de reale: cel
psihic, în interiorul meu de-a lungul a zece ani, pe patul de spital şi
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cel din afară, din stradă, la care râvneam cu toată fiinţa, deşi bănuiam
nevroza şi nebunia unui început istoric, inexplicabil pentru vârsta
mea”. (p. 8)
Cele 13 scrisori conţinute în roman au fost compuse cu un ţel
terapeutic spre a calma „disperările fiinţei mele” (p. 154) fiinţă
încrezătoare, optimistă în ciuda faptului că „Himere se ţineau lanţ şi
mă tulburau nespus până m-am rătăcit cu desăvârşire. Am devenit o
reprezentare a mea. Disimulam cu distincţie într-un scenariu
revelator pentru noua mea viaţă” (s.n. p. 8). Ideea „vieţii ca
reprezentare, mai mult sau mai puţin verosimilă” este obsedantă în
roman, izvorâtă din capacitatea de iluzionare, prin care fiinţa e
stăpânită de „începutul unei noi credinţe: ce trăiam noi era viziune,
aparenţa altei vieţi, era viaţa ca reprezentare (p. 29).
Disponibilităţile conservate de fiinţă, renunţarea la disimulare, la
hiperbolizare „la proiecţiile metafizice care înregistrau o anume
imagine a întâmplărilor şi lucrurilor din viaţa mea. Probabil că viaţa
ca reprezentare ne-a epuizat încet, încet, ca o consecinţă a degradării
şi a acumulării indiferenţei, manifestată de cei din jur şi de mine” (p.
94).
Romanul este „jurnal epicizat în care amintirile se rostogolesc
impetuos, obligând imaginaţia să îmbine proiecţiile minţii şi pe cele
ale sentimentelor, ca semne ale unei stări, care a fost” (p. 117)
închegând imaginea unei vieţi scurse între întuneric şi lumină, a unei
existenţe constrânse „de stigmele conferite de realitate şi întristare,
de locul în care ele au început să crească încet şi sigur, acompaniate
de un sfânt mister, care s-a dovedit fals, fantomă a unor pleoape care
au uitat să surâdă multă vreme” (p. 154).
Tipologic, romanul, ce îmbină epicul, liricul şi dramaticul, se
situează la intersecţia romantismului cu neomodernismul topind
genuri şi specii multiple într-o viziune originală asupra existenţei,
asupra lumii şi artei dând imaginaţiei, liberă de orice constrângeri,
dimensiune metafizică, libertate eseistică şi strălucire stilului, când
poematic, când reflexiv.
De romantism ţine plasarea centrală a eu-lui care ar reprezenta
finitul din noi, iar romanciera era tentată de „experienţa aceleia care
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şi-a dorit totul de la viaţă, cu o perseverenţă îngrijorătoare”. (p. 121)
Şi tematic romanul se proiectează în univers romantic nu numai
recurgând la scrisori adresate unui Profesor, real sau imaginar, pe
care până la urmă, nu mai are importanţă dacă le trimite sau nu, ci şi
dezbătând iubirea, boala, suferinţa, bătrâneţea, destinul, singurătatea,
visul, natura, Marea călătorie, moartea, toate legate de timp, asupra
căruia meditează în sensul gândirii poetice a lui Nichita Stănescu:
„Nu vreau să-i dau timpului timp, cum ar spune Nichita. Vreau să uit
că el mai există în inima mea.
- Când murim, moare o părticică din marele timp? Când vor muri
oamenii va dispărea şi timpul? El există, pentru că ne aflăm noi pe
pământ şi-l măsurăm? Nu. El trăieşte independent de noi ca un
personaj într-o întâmplare, aşa l-au văzut parnasienii şi expresioniştii
în operele lor. Vor veni alte generaţii să-i măsoare existenţa şi
desfăşurarea . Cred că viaţa va rămâne veşnică.” (p. 53 s.n.).
Destule personaje ale romanului nu se gândesc la mâna timpului
şi întorc spatele „nostalgiei, singurătăţii şi sentimentelor de durere,
fără să aspire şi fără să simtă nevoia unei protecţii noi în viaţă”.
Romanul are o densitate a imaginii neobişnuită, asupra fiecăreia
dintre temele enumerate putându-se glosa mult, dar iubirea, moartea,
visul şi destinul deţin prioritate.
Viaţa ca reprezentare aduce întâi tocmai acest sentiment:
iubirea, în care protagonista (şi nu numai ea), eşuează, legând
experienţa proprie de fiinţă deschisă iubirii „trăiri la care a aspirat să
ajungă, sentiment animat de ramurile copacilor, în sepalele florilor,
în stelele de pe cer.
Şi eu mi-am dorit, ca şi ea, acest panteism al iubirii răspândit în
univers. Întreaga natură o percepeam erotomorfă.” Distanţa dintre
visul de iubire şi cea reală o explică prin zborul invers din poemul lui
Ioan Barbu (Din ceas de dus… sau Joc secund) căci „…zborul trecut
prin oglinda lacului a venit înapoi, spre origini, spre perfecţiunea
care a rămas o aspiraţie, în timp ce celălalt, pe cel posibil, nu l-au
mai descoperit niciodată deşi am încercat să-l curăţăm de lumea
jocului prim, de lumea aceasta imperfectă” (p. 26).
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Multe fragmente din roman sunt poeme ale iubirii, în care crede
ca în Dumnezeu (ca-n mitul iubirii al lui Kirkegaard): „Marea iubire
nu are nevoie de stimulent, de obstacol, de suferinţă, de pasiune, ca
iubirile lui Hamlet, Tristan, Romeo sau Don Juan; acestea au fost
poveşti despre iubire, despre trăiri şi dorinţe nemărginite, care s-au
mai testat ca nişte forţe devastatoare, rămânând veşnice şi exemplare
prin tragismul lor” (p. 51). Iubirea este un sentiment „ca o fatalitate”
(p. 110). Relaţia cu Puiu a fost o eroare, ne intuind în el un Oblomov
(personajul lui Goncearov). S-a înşelat alegându-l ca soţ, deşi „Eu
am visat altfel de iubire”. „Iubirea şi moartea sunt daruri”, dar
protagonista n-a avut acest dar „iubirea pentru mine n-a fost dar.
A… şi Profesorul au fost poeţi învinşi de un altul, care „m-a
descoperit: şmecher, ca toţi oltenii, incorect, zgârcit, învăluit în o
haină de nobleţe, moştenită de la preotul Pavnotescu…” (p. 145). A
rămas lângă el deşi a fost un soţ adulterin, asemuindu-se cu eroul din
romanul lui Camil Petrescu: Ultima noapte de dragoste… pentru care
„Iubirea este un proces de autosugestie” Este convinsă că „iubirea
există, unii o întâlnesc, alţii nu reuşesc niciodată să iubească.
Aceştia sunt marii nefericiţi, pentru că iubirea ne ţine cu rădăcinile ei
adânci şi ne apără de vânt şi de ploi, de rău şi blesteme, de cântece
vremelnice, destoinica mândrie, de tot ce este rău şi ne înconjoară,
petrecându-ne braţele pe după gât, ne ţine de urât, până nu vom mai
fi.” (p. 144).
N-a avut darul iubirii, dar destinul i-a hărăzit durerea „Imaginea
numelui meu (Maria) este cea a durerii. Saturn este planeta destinului
situată zodiacal îţi explică succesele şi insuccesele de-a lungul
timpului. Privind înapoi nu mai poţi structura fazele împlinirilor şi
cele ale degradării. Toate se amestecă şi cele rele devin mai puţin
importante şi cele luminoase mai puţin impresionante” (p. 124)
A noua scrisoare (Am ieşit în afara destinului) este veritabilă
simfonie a destinului urmăreşte conceptul de destin la tragicii greci,
la stoici (care nu credeau în posibilitatea cunoaşterii destinului) şi în
tarot, numerologia, chiromanţia subordonaţi termenului şi preocupaţi
chiar şi magic de acţiunea lui. Naratoarea zăboveşte asupra soartei
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reflectând: Să-ţi gândeşti propriul destin cu mintea ta analizându-şio şi întrebându-se: „Câţi se bucură de un destin fericit?” (p. 125)
A avut parte de boală din fragedă pruncie – din 1942 poliomelita
a izolat-o în spital – vreo zece ani aducându-i durere, suferinţă,
singurătate: „ea a provocat cea mai mare suferinţă” (p. 180) mai
mult decât iubirea şi „mizeria istoriei prin care am trecut”.
Şi „Bătrâneţea este o boală ce nu te iartă”, fenomen declanşat de
boală, stimulând degradarea şi rămânând „deziluzia unei existenţe
trăite ca o reprezentare a unei manifestări haotice sau echilibrate, a
unei iubiri sau urii, a minciunii sau adevărului” (p. 26). Bătrâneţea
este „partea schimonosită a vieţii.”
„Bătrâneţea şi singurătatea sunt cele două feţe ale oglinzii în care
ne privim” (p. 66).
Ca şi G. Călinescu în Cartea nunţii, Maria Pavnotescu
alcătuieşte un adevărat poem al morţii, în faţa căreia omul este
neputincios, dar ea se declară indiferentă în faţa morţii, chiar senină
dar trăieşte, uneori, „un sentiment acut al morţii” (p. 66). Este
conştient că Eul recurge la ce este semnificativ în sensul continuării
vieţii, la tot ce face bine trupului, pe care îl apărăm cu atâta
vehemenţă, nimeni nu dorea să moară, oricât ar fi el de chinuit.
Există o spaimă de moarte, de ce ne aşteaptă dincolo de necunoscut?
Morţii îi dă, ca şi Nichita Stănescu. o imagine metaforică: „Că se
deschide ca un covor plin de miresme şi odăjdii de mătase că pomii
sunt coloraţi în violet ca vegetaţia din faţa clădirilor din Maroc, că
cerul coboară cu norii argintii sub tălpile tale, că totul înfloreşte sub
pasul blândei primăveri sau că negura se întinde ca un giulgiu peste
trupul tău de ceară slută în aşteptarea focului, a apei sau a aerului ca
să-l descompună. Şi vegetaţia este contorsionată şi plină de păcate,
ca în Infernul lui Dante. Tot stă sub egida nevăzută a crucii biblice”
(p. 96). Moartea este înşelătoare, „nu există dispariţie definitivă, fără
întoarcere, disimulăm că moartea este o aparenţă – sau cum spune
Schopenhauer, nu murim niciodată, ne întrupăm într-o altă fiinţă
fără să avem memoria vieţii anterioare” (p. 104). Sunt reflecţiile
care dau dimensiunea metafizică a romanului, după cum „A şaptea
scrisoare! (Crezi în vis?) este cea mai poetică prin preocuparea de
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interpretare a visului-coşmar cu mijloace suprarealiste, a lui Freud,
dând frâu liber imaginaţiei, fantasticului topindu-se în real descriptiv:
„Natura nu este veşnică, precum învăţarea la şcoală, ea renaşte
mereu aceeaşi într-un timp larg desfăşurat, după o trăire lungă,
legănată multă vreme de vânt, cum spune marele poet. Dar I nu a
pierdut trenul, femeia, virtual, îl aşteaptă pe el” (p. 106). De altfel
descrierea are virtuţi antropomorfice: „I a venit cu toată noaptea
grea, cu năluca unei păduri, intrată demult în toamnă cu uscăciunile
lăsate în urma maşinii ce nu gonea, ci parcă stătea pe loc, oprind
timpul care era al meu, acoperit de frunzele canceroase ca nişte
metastaze ale sfârşitului de lume. În spatele nostru veneau lupii
lacomi, să ne sfâşie clipa pe care nu voiam s-o pierdem, pentru nimic
în lume ca o tăcere semnificativă, să nu jignească arborii bolnavi de
suflet ca şi noi. Este prima oară când trăiesc viaţa şi iată!” (p. 108)
Viaţa ca reprezentare are un caracter de bildungsroman figurând
formarea protagonistei printr-o biografie ca un poem al vârstelor:
copilăria şi adolescenţa dominate de necruţătoarea poliomelită cu
sechelele ei pentru toată viaţa, tinereţea fără darul iubirii, dar suplinit
de harul profesorilor la facultatea de filologie: George Călinescu,
Tudor Vianu, Zoe Dumitrescuu Buşulenga şi atâţia colegi şi
prieteni, viitori scriitori dăruiţi cu geniu dintre care se detaşează
Nichita Stănescu, pentru care romanciera este Prinţesa, familistă,
devotată, chiar dacă a avut parte de un soţ adulterin, suportat din
iubire pentru fiica de excepţie – Roxana – şi apoi nepoata Arina, de
aceeaşi sorginte. Suportul existenţial i-a fost profesia şi atât de
numeroşii discipoli la Colegiul Sfântul Sava din Bucureşti, unde a
fost profesoară de limba şi literatura română aproape o jumătate de
secol, unde i-au trecut prin mână, dar mai ales pe sub ochii generoşi
şi sufletul mare, zeci de generaţii de adolescenţi, mii de tineri ajunşi
în viaţă oameni de excepţie în ştiinţă, artă, cultură şi politică,
performând în ţară şi pe meridianele lumii ca matematicieni,
fizicieni, chimişti, medici, scriitori, artişti, regizori, pe care i-a
modelat, ajutându-i să-şi descopere vocaţia: „...i-am convins că
trebuie să citească. Încurajam introspecţia, îi ajutam să înţeleagă că,
numai analizând ajung la soluţii... Depăşeam programa, dezvăluindu-
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le existenţa proustienilor români. Intuiţia formată la orele de poezie
i-a ajutat să pună diagnostice, pe matematicieni să emită judecăţi de
valoaree în alte profesii. De aceea îi iubeam pe toţi, din serii şi clase
diferite şi eram fericită, deşi tonuri elegiace mă înconjurau din cauza
unor nemultumiri care se adunau. Structuram totuşi întunericul
căutând liniile de portret ale fiecăruia, dintre cei care m-au bucurat şi
mi-au luminat fiinţa”. Răzbate din paginile cărţii mândria datoriei
împlinite la cote supreme: „Iată deci cum o istorie întreagă nu putea
să nu ducă mai departe renumele şcolii, deşi oamenii au fost sub
vremi. Cartea şi ideea românească urcă scara de marmură a palatului
culturii naţionale” (p. 145).
Profesoara este conştientă „că ei sunt, în parte creaţia mea. Cer
scuze celor pe care i-am uitat şi nu i-am evocat în această carte, care
le aparţine” (p. 179).
Romanciera a compus zeci de biografii exemplare, a compus
sute de portrete concise dar memorabile, în tehnică evocativă:
„serios, distant în realitate cald şi afectuos. Un bărbat şi un soţ ideal,
un profesionist care trecea cu uşurinţă de la limbajele impuse, la
viziune” (p. 23) punctând elementul anatomic: „ochii violeţi, părul
negru şi pielea albă” (p. 57) sau cultural: „...îl felicit pentru dăruirea
totală teatrului, bănuiam în extravagantul tânăr o imaginaţie şi o
gândire productivă, neliniştită şi transfigurată. Îmi place ce face
Darie” (p. 73). Căldura bunicii conturează admirativ portretul
nepoatei (autoarea Copertei I a volumului): „Arina este un copil cu
mari deschideri spre tot ce e frumos: desen, pictură, dans, dădea,
când era mică, pestacole (cum spunea ea), aşezându-ne pe scaune pe
toţi, în jurul ei, ca la teatru. Îi plăcea să facă pe vedeta, să fie
admirată, pentru că ştia că este frumoasă. De la trei ani, când o filma
Puiu se uita în aparat zâmbind” (p. 175).
Elementele lirice sunt infuzate în evocare care ia formă poetică:
„Şi templul urca în cerul tot mai clar / Oamenii beţi au aprins
sfeşnice lungi, / Tremurau terasele sub jocuri” (p. 78), sau inflexiuni
psaltice: „A trebuit să apară Arina împodobită cu psalmii de taină, în
veşmântul slăvit al purităţii, ca o virtute a nădejdilor noastre
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viitoare... Arina e sonetul cântecului nostru ce ne apără paşii
îndreptaţi spre asfinţit...” (p. 173).
Izvorât din memoria involuntară romanul Mariei Octavian
Pavnotescu musteşte de reflexivitate şi poezie: „Sarcasmul
singurătăţii îngheaţă camera” (P. 125); „aş prefera să fie din pământ,
din apă şi durere, să trec prin angoasa de aici fără subiect serios, să
descopăr iubirea pe care aici am pierdut-o, să pot dansa peste ţărmul
propriului meu destin” (p. 163), expresia devine aforistică: „În faţa
lumii eram singură, peste lut şi aer” (p. 166); „timpul este o fiinţă vie
care vine şi pleacă repede, fără să apuce să-şi mai ia rămas bun” cu
tentă morală: „Dezrădăcinarea nu este bună s-o accepţi decât atunci
când chemarea pe care o simţi depăşeşte spaţiul în care trăieşti”. (p.
169)
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REVISTA GÂND ROMÎNESC LA 80 DE AN

În foto: Ion Chinezu în perioada redactării revistei
Gând Românesc- Cluj 1933

Aşa cum aminteam şi în numărul din luna mai,
apariţa noii serii a revistei ,, Gândului Romînesc” la Alba
Iulia, în anul 1990 înreruptă până în anul 2007 din cauze
obiective, s-a datorat colaborării numeroşilor scriitori născuţi
în judeţul Alba la revista fondată de Ion Chinezu. Cu acest
număr, inaugurăm seria de scrisori trimise de aceştia către
profesorul, criticul şi istoricul literar Ion Chinezu.
Vom începe, aşadar, cu scrisoarea adresată de ,, Sfântul
părinte” al literaturii noastre, Ion Agărbiceanu cum l-a numit
filosoful şi poetul Lucian Blaga 3
Virgil Şerbu Cisteianu
Corespondenţa din acest număr al revvistei este extrasă din
volumul lui Vasile fanache: ,, Gând romănesc şi epoca sa literară”,
în curs de tipărire la editura ,, Gens Larina” Alba Iulia. Scrisorile
adresate de Blaga lui Chinezu sunt numeroase şi le vom publica
în serial (V.Ş.C.)

3
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ION AGÂRBICEANU
Cluj, 22 ianuarie 1937

Domnule membru 4,
Sâmbătă, 30 ian., începe în sala IV Pârvan 5 conferinţele
jubiliare ale Secţiilor Astrei. Primele trei, în 30 ian., 6 febr.,
13 febr., vor fi ţinute de d-nii R. Vuia, dr. Val. Moldovan şi I.
Agârbiceanu. Te rog să ţii şi D-ta una şi să mă avizezi de titlu
şi dată. E necesar pentru afişe şi invitări. Ca secretar al Secţiei
lit., te rog vezi [dacă] nu ar voi să ţină şi alt on. membru. Nu
ştiu dacă l-ai avizat pe D-l. prof. Popovici ( ?) 6, cel de la
română, că a fost cooptat în şedinţa trecută membru al Secţiei?
Poate ne-ar ţine şi D-sa una.
Cu stimă,
Ion Agărbiceanu
I. Agârbiceanu i se adresează lui I. Chinezu ca membru al Astrei.
Sală din localul central al Universităţii clujene.
6
D. Popovici (1902–1952), profesor la Universitatea din Cluj.
4
5
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LUCIAN BLAGA
Berna, 21 aprilie 1930

Scumpe amice,
Am primit scrisoarea D-tale care mi-a făcut mare
bucurie. „Darul vremii” se prezintă foarte bine (cu excepţia
unor bucăţi mici de literatură). Am scris şi lui Breazu că voi
colabora şi eu cu multă plăcere, de îndată ce voi avea răgazul
nu atât fizic – cât sufletesc. (Dacă vrei amănunte: suntem în
aşteptarea unui eveniment familial – întâiul – ceea ce îmi
răpeşte oarecum liniştea încă vreo două, trei săptămâni).
Articolele D-tale le-am găsit excelente. Tineretul
ardelean are nevoie de asemenea articole de orientare: clare,
cu miez şi frumos scrise.
Nu am nicio ştire de la Cluj în ce priveşte premiera Cruciadei.
Am aşteptat „Patria”, dar tocmai numărul în care presupun că
a fost cronica nu mi-a venit. Cum a fost? Eşti aşa de bun sămi trimiţi toate cronicile care au apărut? (Vreau să ştiu ce mă
aşteaptă pentru la toamnă la Bucureşti).
Că Bogdan-Duică a fost la „Tănase” când s-a jucat Manole,
nu mă miră. Cred că în seara Cruciadei s-a dus la circ. […]. A
făcut multă istorie literară (ah, cât de stearpă!), dar va
rămânea în istoria literară printr-o singură ispravă: prin
atitudinea faţă de mine: Amin.
26

Spune-mi, te rog, nu cumva ai un coleg la liceul Bariţiu, pe
profesorulGeorge
Popa? Dacă da, spune-i toate cele bune din partea mea şi că
m-aş bucura mult dacă aş primi veşti de la el.
Încă o dată: acordă-mi puţin răgaz în ce priveşte colaborarea
la „Darul vremii”!
Cu toată dragostea,
L. Blaga
f.d., 1930
Dragă prietene,
Am trimis lui Breazu un articol pentru „Darul vremii”
despre Simbolurile spaţiale. Te rog să înlocuieşti p. 4 cu p. 4
pe care ţi-o alătur. E o mică completare de două cuvinte întrun loc. Completarea e însă foarte importantă fiindcă rezumă
admirabil sensul articolului. Scrie-mi te rog cum îţi place
articolul. Mi-am dat multă silinţă şi am cântărit de zece ori
fiecare cuvânt.
Cu multă prietenie,
Blaga
Berna, 31 iulie 1930
Dragă prietene,
Aş vrea să te rog ceva.
Pregătesc în limba germană o antologie de poezii
populare româneşti (cu un foarte bun traducător) şi aş avea
nevoie de o baladă care a apărut în revista „Transilvania” –
înainte de război – prin anii 1912–1914). Se cheamă Voichiţa.
Eu am citit-o într-o colecţie a revistei care se găseşte la
Muzeul Limbii Române. Balada e între cele 3–4 balade în
adevăr frumoase pe cari le avem. Fără ea nu pot face
antologia, şi în consecinţă te rog să fii aşa de bun să pui pe
cineva să o transcrie şi să mi-o trimiţi. (Dacă nu mă înşel, a
apărut şi în unul din cele patru numere ale revistei „Cultura”,
cu o traducere în ungureşte de Kádár. Poate găseşti această
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revistă şi mi-o trimiţi, ca să nu mai trebuiască să se facă o
copie).
Îţi mulţumesc din toată inima pentru cartea ce mi-ai
trimis-o 7. E desigur foarte bine scrisă, foarte documentată.
Dar subiectul cam ingrat. Nu strică însă să cunoaştem oamenii
cu cari trăim pe acelaşi pământ şi în privinţa aceasta ai făcut
un mare serviciu – atât ungurilor cât şi nouă. Pentru puterile
D-tale subiectul e însă în sine mult prea mic.
Nu te-ai gândit să scrii o serie de studii despre
scriitorii români din noua generaţie? Iată un ciclu care lipseşte
şi care ar fi de mare folos generaţiei care se ridică (Altfel
tinerii recurg tot la caraghiozlâcurile lui Ţuică-rinocerul!).
Ce mai faci? La ce lucrezi? Eu, pentru la toamnă, un
studiu mai mare de filosofie: Eonul dogmatic.
Cu mulţumiri, frăţie şi dragoste,
Blaga
Viena, 12 iulie 1933
Dragi prieteni Chinezu şi Breazu,
răspund cu întârziere scrisorii ce mi-aţi trimis, deoarece sunt
plecat din Viena undeva într-un colţ de munte austriac.
Revista „Gând românesc” am primit-o şi am citit-o. E desigur
un spor de la nr. 1 la nr. 2. Şi nu mă îndoiesc că revista va
deveni o dată bună de tot. Cât priveşte colaborarea mea, veţi
înţelege că eu nu pot să fiu nici măcar în aceeaşi provincie
necum subt acelaşi acoperământ cu G. B. D. Aţi avea şi voi
neplăceri – şi din parte-mi n-aş putea aştepta să fiu înjurat în
acelaşi număr în care aş scrie. De altfel găsesc că noua
generaţie ardelenească, cu o serie de nume foarte
promiţătoare, generaţie căreia am mândria şi modestia să spun
că i-am fost singurul precursor ardelean, n-a luat încă

7

Aspecte din literatura maghiară ardeleană, Cluj, 1930.
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atitudinea cuvenită faţă de un om, care o dată va fi unanim
înfierat pentru crima intelectuală pe care a săvârşit-o. Dacă eu
singur nu m-am putut spurca apărându-mă, nu înseamnă că o
asemenea faptă n-ar fi onorat pe alţii. După război am fost
singurul om care am dat prestigiu spiritual Ardealului, pe
toate planurile, dar Ardealul nu mi-a dat nimic.
Vă scriu acestea după câteva luni de grozave chinuri
sufleteşti pricinite de multe împrejurări. Boale fără sfârşit în
familie, nervi, cari nu ştiu cum mă mai ţin, la mine… Totuşi
destul de lucid şi cu destul răgaz ca să fac bilanţul trist de mai
sus.
Prin urmare la ce-aş mai scrie într-o revistă
ardelenească? Pentru cine? Pentru cei trei–patru sute de
cititori, cari au acceptat fără nicio replică cele treizeci de
articole de supremă imbecilitate ale lui G. B. D.? E absolut
inutil.
Pe voi doi, vă rog să nu vă supăraţi, căci voi doi îmi
sunteţi singurii dragi şi nu vă socot ardeleni.
Îmbrăţişări prieteneşti,
Lucian Blaga
Viena, 6 august 1934

Dragă Chinezu,

regret nespus că nu ne-am întâlnit în ţară.
Că aţi ajuns la ruptură cu cretinul Ardealului – era de
aşteptat. Dar la acelaşi lucru vor ajunge desigur toate revistele
din Ardeal. (În vechiul regat nu-l mai întâlneşti decât în
mahalaua publicisticii!)
Cât priveşte colaborarea mea la „Gând românesc”
trebuie să aveţi puţintică răbdare. Iancu 8 e departe de a fi gata.
Dar pentru la iarnă vă promit fragmente. Poate vă decideţi

8

Drama istorică Avram Iancu.
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chiar să-l publicaţi în editură. Veţi avea mai târziu fragmente
şi din acesta. Ştii, mă hotărăsc foarte greu la mici articole, cari
mă scot din lucru pentru câte-o săptămână. La toamnă reapare
„Gândirea”, şi Crainic m-a rugat să-i scriu neapărat ceva,
deoarece nu se poate ca „Gândirea” să reapară fără numele
meu. Mi-au trebuit două săptămâni până să găsesc un subiect
potrivit. Acu-l scriu – din simplă datorie. Cred că mi-am
pierdut obişnuinţa acestor note. Totuşi nu-i exclus să vă dau şi
vouă ceva. Depinde totul de dispoziţie. Îmi pun nădejdea în
sfântul somn şi-n Marele Anonim (probabil identici).
Cu toată dragostea,
L. Blaga
[Viena, septembrie 1934?]
Scumpe Chinezu,
mă bucur de ştirile ce mi le dai.
Lui Băncilă îi scriu astăzi. Studiile lui din „Gând
românesc” şi din „Gândirea” sunt cele mai frumoase ce s-au
scris despre opera mea filosofică! E un cap excepţional.
Cât priveşte „pălmuirea lui Iancu” 9 – răspund celor ce
se simt neplăcut atinşi: noli me tangere. D-ta ai simţit acest
detaliu, care de altfel nici nu se petrece pe scenă, ca un corp
străin în tragedie? O tragedie are de obicei lumini şi umbre
mai tari decât realitatea. Cum aş putea să rămân eu în urma
realităţii? Am trăit aşa de des sentimentul acestui nadir al
vieţii, că nu pot să nu-l comunic şi celorlalţi. Hristos a fost şi
el pălmuit, dar aceasta nu se răsfrânge degradant asupra lui, ci
asupra acelora cari au făcut-o. Dar faptul măreşte tragedia.
Vreau sincer părerea D-tale, dacă la citirea cea dintâi
ai simţit altceva decât suflul tragic! Ce zice Breazu?

9

Ibidem.
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Sextil 10 e un suflet fraged, care nu suportă luminile şi
umbrele mai tari. Încât, drept să-ţi spun, nu mă pot orienta
după părerea sa. Dacă m-aş fi orientat, ar fi trebuit, bunăoară,
să nu mai scriu niciun vers de la Poemele luminii încoace.
Toată prietenia,
Blaga

Un fragment din scrisoarea trimisă de Lucian Blaga lui Ion Chinezu
prin care îl asigură că va i un ,, stâlp permanent al revistei”.

10

Sextil Puşcariu.
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SCRIITORI LA CENACLUL LITERAR
,,GÂND ROMÂNESC”-14-15 IUNIE 2013
În acest număr:
IOAN BARBU

CONFESIUNE DE CREDINȚĂ
Am văzut lumina zilei într-o duminică de Florar (15 mai
1938), în comuna Corbu, judeţul Ol. De câte ori revin în satul natal,
regăsesc acelaşi pitoresc al locurilor şi al casei în care m-am născut,
cu neclintiţii nuci sau meri aromitori, cu aceleaşi vechi obiceiuri de
pe vremea bunicii Anica, a mamei mele Florica şi a tatălui meu
Marin, bărbat falnic şi drept ca bradul din faţa pridvorului. Toţi trei
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îşi dorm somnul de veci, sub aceeaşi lespede, în cimitirul din sat. Dea lungul celor peste şapte decenii, viaţa mi-a oferit o mulţime de
surprize, unele triste, altele mai puţin triste. Am trăit şi o seamă de
succese, care au stârnit, fireşte, admiraţie, dar şi destulă invidie. Nam uitat nimic din anii dureroşi pe care i-am trăit după instaurarea
comunismului în ţară, când eram deseori admonestat şi hăituit pentru
că eram fiul unui jandarm cu grade, care slujise, cum spuneau
politrucii roșii, „regimul exploatator burghezo-moşieresc“. Din
pricina acestei „vini”, tatăl meu a făcut deseori cunoştinţă cu „mâna
de fier a dictaturii proletariatului”, chiar şi cu beciurile securităţii,
unde a fost bătut şi maltratat; dar a păstrat în gene lacrima acelei
tăceri solemne şi demne a sfintei mândrii. Am trăit mereu în suflet cu
faptele şi curajul unor asemenea oameni minunaţi şi cu încrederea că
neamul nostru românesc n-are de ce să se mai teamă de moarte. Cu
timpul, am iertat totul; i-am iertat pe toţi cei care mi-au făcut rău sau
mi-au dorit răul. Aşa cum am învăţat de la bunica mea, neştiutoare
de carte: să iert, dar să nu uit!
În anii postdecembriști, am împletit munca de jurnalist
cu cea de scriitor. La 19 ianuarie 1990, am fondat, împreună cu
câţiva colegi de breaslă, primul cotidian particular din România
postcomunistă – „Curierul de Vâlcea”. În prezent, diriguiesc
treburile redacției în calitate de președinte de onoare al ziarului, fiul
meu, Sorin Alexandru Barbu, fiind unic editor. Am fondat, de
asemenea, Editura „Antim Ivireanul”, astăzi cunoscută nu numai în
ţară, ci şi peste hotare, prin publicarea unor importante cărţi semnate
de scriitori români din exil, cum şi publicaţia lunară „Curierul literar
şi artistic”, revistă a românilor de pretutindeni. Am scris aproape
treizeci de cărți, lansate în țară și peste hotare. Cu ocazia lansării
unui volum în Statele Unite, un reporter de la un săptămânal care
apare în Anaheim, în California, m-a întrebat, printre altele, ce
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anume din cultura de baştină m-a inspirat în profesie, de-a lungul
anilor. I-am răspuns ceea ce mi-a dictat sufletul şi voi răspunde la fel
ori de câte ori mi se va mai adresa această întrebare: Cultura română
mi-a făcut daruri multiple şi tot ce am realizat, ca scriitor şi ca
jurnalist, se datorează, în primul rând, limbii şi literaturii române,
amândouă de o unică vastitate, de o unică bogăţie. Importantă este nu
numai (sau nu atât) obârşia unui neam, cât dăinuirea şi perenitatea
lui. Dăinuim, iată, prin volburile istoriei, rămânând teferi, rămânând
români, latini prin limbă, datini şi grai. Căci „noi locului ne ţinem,/
cum am fost aşa rămânem”. Dăinuim de milenii şi n-avem de gând
să pierim de pe faţa pământului, aşa cum şi-au dorit şi încă îşi mai
doresc unii. Iar dacă vreo catastrofă (asta, ca să împingem imaginaţia
în imposibil) ne-ar smulge pământul de sub tălpi, am dăinui prin
limbă. Am trăi şi am locui în Limba Română, cum zice poetul, în
Limba Latină, cu tot ce comportă acest termen ca frumuseţe şi duh,
ca durabilitate şi ca nemurire. Nu mai puţin m-a inspirat exemplul de
trudă şi de abnegaţie în slujirea ideii al marilor noştri gazetari şi
scriitori, în primul rând l-aș aminti pe Mihai Eminescu, poetul și
gazetarul, care rămâne, până astăzi, neîntrecut. Am acordat cărţii un
rol primordial în formarea mea profesională. Eu consider cartea cea
mai importantă hrană a omului, mai cu seamă a tânărului
contemporan, chiar dacă au apărut aceste mijloace moderne: radioul,
televiziunea, internetul etc., care îl îndepărtează din faţa cărţii. Cartea
rămâne primordială în pregătirea cultural-generală a oricărui tânăr.
Fără carte, astăzi, nu poţi să faci niciun pas spre cultura universală.
*
Noi, românii, optimişti am fost de când ne ştim, altfel nam fi putut birui amara şi aspra potrivnicie a vremurilor, salvându-ne
ca naţiune şi ca ţară. Poate că au fost și încă sunt destui dintre noi
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care încă mai cred că în Occident umblă câinii cu covrigi în coadă.
Dar cei lucizi dintre români – şi sper ca aceştia să fie cât mai mulţi –
și-au dat repede și limpede seama că după aderarea României la
Uniunea Europeană au urmat zile destul de grele, chiar foarte grele,
coroborate cu efectele crizei, care au pretins dure privaţiuni și
eforturi (numai) din partea celor mulți și săraci. Iar „covrigul din
coada câinelui” nu l-am văzut și nu-l vom vedea niciodată, cum nu-l
văd nici alţii, care se află deja în comunitate cu mulţi ani înaintea
noastră.
Actuala noastă guvernare, mi-aş permite s-o sfătuiesc, să
nu se mai bată cu pumnii în piept susţinând că deține secretul ieșirii
României din șocul crizei. Acest „merit”, dacă îl putem numi aşa,
aparţine istoriei, stadiului de dezvoltare a societăţii planetare, care
impune cu necesitate alianţa eforturilor fiecărei țări şi ale tuturora
laolaltă în vederea construirii unei lumi mai bune şi mai drepte. În
loc să-şi aroge merite pe care nu le au, parlamentarii, politicienii,
guvernanţii ar face bine să-şi vadă lungul nasului şi, dacă se poate, să
vadă mai limpede ce nevoi au ţara şi poporul, ce trebuie întreprins
grabnic pentru a stârpi cât de cât sărăcia, care a ajuns „doamnă de
serviciu” în casele a milioane și milioane de români. Spunea un
istoric – și bine spunea: „Dacă România profundă se zbate în
dificultăți și deznădejde, clasa politică prosperă.” Iată doar câteva
cuvinte care definesc cele două decenii și ceva de tranziție, ce pare
veșnică.
Ca jurnalist și scriitor, mi-am pus, deseori, unele
întrebări cu soarta tinerei generații: Ce trebuie să facă, înainte de
toate, tinerii din România? Să plece din țară, cum îi sfătuiesc unii
politicieni, chiar șeful statului? Să se resemneze cu viața dură pe care
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sunt obligați s-o ducă? Avem tineri, mii și mii, foarte inteligenți, cei
mai mulți pe metru pătrat, aș zice… Să plece și să studieze în mari și
prestigioase universități din lume, dar să se întoarcă acasă. Sunt
convins că vremurile se vor schimba, că numai cu tineri bine școliți
la cârma țării putem înfrunta impostura, tâlhăria politică și
guvernarea prin fraudare a drepturilor poporului. Îi sfătuiesc pe
tinerii noştri să-şi pună în faţă modele noi de muncă, de
comportament, de ideal, din cultura universală. Să nu-şi facă chip
cioplit din conducătorii de azi ai ţării! Îmi amintesc, bunăoară, de
politicieni demascați care și-au trecut examenele în mod fraudulos,
de alții care s-au „lăudat” tinerilor că ei n-au fost niciodată premianți
şi, uite, au ajuns parlamentari, miniștri sau mari proprietari!
Frumoasă pildă pentru cei ce trebuie să înveţe! Îi sfătuiesc, totodată,
pe tineri să se apropie cât mai mult de cultura română, fiindcă și
aceasta le poate face daruri multiple. Să ia exemplu de trudă şi abnegaţie întru slujirea ţării şi a neamului de la marii noştri conducători,
politicieni, oameni de ştiinţă şi cultură, scriitori şi dascăli a căror
consacrare în lume au confirmat-o veacurile. Între aceştia, i-aş aminti
pe Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai Viteazul, Constantin
Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Mihai
Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinand I, Nicolae
Titulescu, Spiru Haret, Alexandru Lahovari, Nicolae Iorga,
Constantin Brâncuşi, George Enescu, Henri Coandă şi mulţi alţii,
care rămân, până astăzi, neîntrecuţi. Definiţia sau emblema de forţă a
unui popor o dă, se ştie, cultura sa, întemeiată pe elementele lui de
civilizaţie, de viaţă spirituală, de religie, de apetenţă pentru frumos şi
bine şi de talentul de a făuri acest frumos şi bine. România are o
cultură care poate dialoga de la egal la egal cu toate culturile zise
„mari” ale lumii contemporane. Îmi permit să repet ce-am declarat,
cu câțiva în urmă, unui jurnalist de la o publicaţie americană:
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„Cultura română este de mult o cultură europeană, decretată ca
atare de cele mai luminate capete ale continentului. Un Dimitrie
Cantemir sau un B. P. Hasdeu, ca exponenţi ai culturii române,
discutau de la egal la egal cu exponenţii marilor culturi apusene,
care le recunoşteau cu sinceritate meritele. Cât priveşte creaţia
noastră populară, folclorul, etnografia, ocupăm unul dintre primele
locuri din lume atât prin bogăţia, diversitatea şi originalitatea acestora, cât şi prin modul în care am ştiut şi am izbutit să le conservăm,
aducându-le pure, nealterate, în circuitul de valori ale prezentului.
Sunt lucruri care în Europa şi în alte părţi ale lumii s-au pierdut, iar
Europa şi lumea au nevoie de ele, dovadă interesul acut care există
în prezent în multe părți ale globului faţă de tezaurul cultural şi
spiritual al României.”
Aş dori să reamintesc tuturor capetelor luminate ale
continentului nostru, care diriguiesc soarta sa din toate punctele de
vedere (politic, economic, social, juridic etc.), că poporul român,
subliniez, poporul român a făcut şi va face tot ce-i stă în putinţă
pentru reaşezarea noastră, sub alte auspicii politice, într-o Europă în
care ne aflăm şi ne-am aflat dintotdeauna, nu numai geografic, ci şi
istoric. De curând, am fost invitat în Peninsulă, în provincia
Macerata, pentru lansarea volumelor „Italia – terra di casa mia” și
„Nel favoloso in mondo leopardiano”. Cu această ocazie, primarul
orașului Recanati, Francesco Fiordomo (care a acceptata, pentru anul
viitor, invitația de a vizita România) m-a întrebat: Cum vă proiectați
voi, românii, în conştiinţa lumii, cu ce ochi vă privesc cetățenii altor
țări, ce ştiți şi ce nu știți despre voi? Mi-am dat seama încotro „bate”
întrebarea sa. I-am răspuns: Am vizitat Statele Unite ale Americii și
Canada, am vizitat aproape toate țările din Europa, cu mici excepții,
am stat de vorbă, pretutindeni, cu personalităţi din diverse domenii,
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de diverse profesii: savanţi, scriitori, artişti, cărturari, oameni politici,
parlamentari, oameni de afaceri, feţe bisericeşti, cu nenumărați
oameni simpli ş.a. Ce m-a izbit, înainte de orice, a fost interesul
tuturor – un interes adesea arzător – faţă de cele ce se petrec, astăzi,
în România de după acel decembrie de foc și însângerat al anului
1989. Nu, ţara noastră nu este într-un con de umbră, cum cred şi
afirmă unii, ci în prim-planul atenţiei lumii! Ce știm și ce nu știm
despre noi? Mai bine-zis, ce ştiu şi ce nu ştiu europenii, americanii,
canadienii etc. despre noi… Ştiu multe lucruri – şi adevărate, dar şi
false. Din nefericire, ultimele încă predomină. Nu suntem socotiţi
antropofagi, nici trăitori în epoca de piatră, dar, vai!, uneori nu prea
departe de o astfel de imagine. Valorile şi cuceririle de ieri şi de azi
ale României sunt, dacă nu ignorate, privite printr-o optică
deformatoare. Pentru mulţi, România este ţara corupţiei, a
prostituatelor, care fac trotuarul, cu răsmiile, în tot Occidentul, a
cerşetorilor şi a hoţilor, care, la fel, ne-au dus buhul pretutindeni.
Astfel că, pentru unii cetăţeni ai altor naţii, România este o ţară de
care e bine să te fereşti. Cum luptăm împotriva unei astfel de
degradante imagini? O asemenea întrebare provoacă imediat o alta,
complementară ei: cine trebuie să ducă această luptă? În mod firesc,
reprezentanţii României în aceste ţări, diplomaţii noştri. Aici, însă,
sunt obligat – faptele mă obligă! – să constat cu tristeţe că suntem
într-un mare şi sumbru impas. Unii diplomaţi de-ai noştri
„recompensați“ politic sau alții neclintiţi din posturi de zeci de ani,
doar mutaţi dintr-o ţară în alta, fără să cunoască „pe viu” realităţile
României, sunt – cu excepţii, desigur! – robi ai unor atitudini pasive,
ca să nu zic mai mult, în faţa imaginilor uneori reale, dar deseori
strâmbe, contrafăcute, privind România şi pe români. Am stat de
vorbă cu scriitori, oameni de știință, cu intelectuali de vază care miau vorbit despre cultura unor diplomați, despre cunoştinţele lor
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despre istoria, spiritualitatea şi geniul creator al românilor. Mi s-a
spus, pe șleau: „Domnule, cunoștințele unora sunt puţine,
rudimentare, uneori chiar false, avem diplomați aserviți unor partide
politice și nicidecum țării; şi asta, în timp ce atâţia tineri români cu
studii de diplomaţie – inteligenţi, energici, absolvenţi de mari şi
reputate universităţi ale lumii sau din ţară, buni cunoscători nu numai
ai României şi ai valorilor ei, ci şi ai modului în care acestea pot fi
receptate de un Occident pândit şi îmbrăţişat de spiritul globalizant,
nu totdeauna dispus să recunoască superioritatea altora în diverse
domenii – sunt şomeri! Foarte puţin se face şi la Bucureşti, nu numai
în reprezentanţele noastre diplomatice, pentru promovarea imaginii
corecte a României, a acelei Românii care nu înseamnă nici pe
departe doar scursurile ce năpădesc şi maculează trotuarele Occidentului. Banii destinaţi acestei imagini se duc, uneori, pe organizarea
unor consfătuiri sterile, pe delegaţii fără vreun folos ţării, nu – cum
ar fi necesar şi firesc – pe stimularea televiziunilor şi a ziarelor străine să vină aici, în România, ca să ne cunoască la faţa locului; sau –
cum iarăşi ar fi necesar şi firesc – pe tipărirea unor cărţi în limbi
străine care să reveleze geniul poporului de la Dunăre şi Carpaţi.
Dacă s-au mai făcut unele traduceri, nu s-a început cu clasicii
literaturii noastre, care au ce spune lumii, ci cu scriitoraşi care, cum
ies în Europa, cum dispar în tenebrele indiferenţei publicului. Dacă
n-ar fi parohiile noastre ortodoxe, care se nasc pe an ce trece, singurele care ţin aprinsă flacăra culturii şi a spiritualităţii româneşti, chiar
că ne-am merita verdictul de trăitori în bezna ignoranţei. Doar
Biserica noastră Ortodoxă, prin cele două Arhiepiscopii din America
de Nord, ca și prin Mitropoliile Ortodoxe Române din Paris şi
Nürnberg, prin episcopiile și parohiile lor, desfăşoară o operă vastă
de împrăştiere de cultură şi de duh românesc, de luminare a publicului străin asupra valorilor noastre; operă pe care ar trebui s-o facă
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împreună cu ambasadele noastre şi cu instituţiile noastre de cultură.
Dar ambasadele noastre – cu unele excepţii, cum spuneam mai
înainte – nu sunt porţi de deschidere a României spre lume, ci redute
care blochează deschiderea. Sunt puțini diplomaţi ai noştri care merg
la Sfintele liturghii, unde pot întâlni, în fiecare duminică sau în zile
de sărbători sfinte, români, bărbați și femei, vârstnici sau tineri aflaţi
la muncă sau la studii în străinătate, care sunt cu miile. Și mai
trebuie, ca să putem să ne arătăm faţa adevărată în lume, să fie
înfiinţate biblioteci şi librării în marile oraşe ale continentului şi ale
lumii. Cele, prea puţine, care există, etalează rafturi cu poveri
sărăcuţe, cu cărţi fără valoare, neimportante pentru străini. Cărţi care
nu-i atrag nici pe românii de acolo, fiindcă nu le spun nimic.
Doresc să închei această confesiune de credință cu un
mesaj optimist, fiindcă, în ce mă priveşte sunt un optimist, încrezător
în viitor. Şi îmi sprijin această încredere, în primul rând, pe tinerii
români – pe cei de aici şi pe cei din străinătate – care ne dau atâtea
puternice şi emoţionante dovezi că ştiu ce vor şi că sunt întru totul
capabili să-şi transforme vrerile, frumoasele lor vreri, în faptă vie,
spre triumful binelui în urgisita noastră ţară; cu alte cuvinte, să
înlăture această povară pe care o ducem în cârcă în mod nemeritat,
dacă ne raportăm la glorioasele fapte ale înaintaşilor noştri.
Activitate editorială
Până în prezent am publicat următoarele volume: Debut
în volumul colectiv „Călătorie spre izvoare”, Editura Eminescu,
1986; „Memoria nu arde” (coautor: Gh. Smeoreanu), Editura Dacia,
1989; „Franţa – Km. 0”, Editura Conphys, 2000; „Cazul Mandel”
(coautor: Gh. Smeoreanu), Editura Conphys, 2000); „Îngerii
emigraţiei” (I), Editura Conphys, 2005; „România. Drumul spre
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Bruxelles” – ediţie bilingvă (în română şi franceză; traducere de
Jean-Yves Conrad), Editura Conphis (România) şi Editura Langues
et Cultures Européennes (Franţa), 2006; „În drum spre Bruxelles”
(ediţie revăzută şi adăugită), Editura Semne, 2006; „En route pour
Bruxelles”, în limba franceză. Traducere: Jean-Yves Conrad. Editura
Langues et Cultures Européennes, Paris - Satrouville, 2006; „Fericiţi
să ucidă”, roman, Editura Fortuna, 2007; ciclul de romane
MOARTEA ROŞIE, care cuprinde volumele „Duba din noapte”
(romanul a apărut în martie 2008, la Editura „Scrisul Românesc” din
Craiova), „Călugărul de la Sâmbăta”, „În faţa glonţului” și „Puiul
de vultur“ (care vor apărea în 2013); „Italia. Pământul de-acasă“,
Editura Conphys, ianuarie 2011; „Italia terra di casa mia“, în libba
italiană – traducere J. R. Cesca; Editura Conphys, decembrie 2010;
„Bazar sentimental“, Editura Conphys, ianuarie 2011; „Centrul
lumii”, Colecția Prozatori contemporani, Editura Dacia XXI, 2011;
„Bâlciul cu amintiri”, Editura Antim Ivireanul, 2011; „Îmblânzitorii
de ape”, Editura Antim Ivireanul, Colecția 99 – Reportaj, 2012; „Nel
favoloso mondo leopardiano”, traducere în italiană de Laura Preda,
cu o prefață de Giuseppe Manitta, Editura Accademia Il Convivio,
Castigilone di Sicilia, Italia, 2012; Un oraș pe lună, 10 povestiri,
Editura Antim Ivireanul, 2012; Călătorie la izvoare – OPERA
OMNIA – Publicistică și eseu contemporan, Editura TIPO
MOLDOVA, 2013; Fântâna Albă – OPERA OMNIA – Proză scurtă,
Editura TIPO MOLDOVA, 2013; Duba din noapte (ediție revăzută
și adăugită) – OPERA OMNIA – Colecția Roman contemporan,
Editura TIPO MOLDOVA; 2013; Constelația dalmată, povestiri,
Editura Antim Ivireanul, 2013.
În ciclul „Lumină Nouă”, am tipărit următoarele cinci
volume, la Editura „Antim Ivireanul”: „Soarele Ortodoxiei” (Pentru

41

o unitate a diasporei româneşti prin Biserica Ortodoxă şi ierarhii ei;
Germania şi Austria, 1997); „Vatra Românească sub trei episcopi”,
SUA şi Canada,1999; „Franţa Ortodoxă” (bilingvă; franceză şi
română; traducere de Jean-Yves Conrad), 2001; „O floare cu 21 de
petale”, Ungaria, 2002; „Sub cerul Italiei” (Ortodoxia românească şi
cauza ecumenică), 2004.
Mențiuni despre activitatea mea în plan cultural și literar
au apărut în diverse dicţionare, enciclopedii, volume de critică etc.,
între care: Dicţionarul „Vâlcea - oameni de ştiinţă, cultură şi artă”;
Dicţionarul biobibliografic „Judeţul Teleorman, personalităţi”;
„Mica enciclopedie – oameni cunoscuţi ai Râmnicului
contemporan”; „Personalităţi vâlcene din domeniul culturii”; „Who’s
who în România”; „Enciclopedia personalităţilor româneşti”, vol. 8,
apărut la Iaşi, sub egida Filialei Academiei Române; „Dicţionarul
scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni”, de Stan V. Cristea, Editura
Rocriss, 2005, apărut cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor;
„Istoria Literaturii Române de la origini până în prezent”, de prof.
univ. dr. Ion Rotaru, volum apărut la Editura Daco-România;
„Enciclopedia Personalităţilor din România” (2008, editată de Who
is Who, Verlag für, Viena).
Demnități onorifice și distincții
• Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
• Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor
• Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu
• Membru de Onoare al Asociaţiei Scriitorilor Romani din Canada
• În 1994, am înfiinţat Fundaţia „Curierul de Vâlcea” și sunt
preşedinte – fondator al acesteia.
• În 2012, am înființat Asociația Culturală „Curierul de Vîlcea” –
ACCV și sunt președinte al Consiliului de Administrație.
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• Asociaţia Română pentru Patrimoniu (preşedinte de onoare - prof.
dr. Francis Dessart) mi-a acordat Premiul de Excelenţă pe anul
2005, pentru opera literară de inspiraţie ortodoxă şi pentru
activitatea culturală în ansamblu.
• În august 2006, pentru volumele „Sub cerul Italiei” şi „România.
Drumul spre Bruxelles”, mi s-a conferit Premiul internaţional „La
Ginestra” de către Centrul Mondial de Poezie şi Cultură „Giacomo
Leopardi”, din Recanati – Italia.
• În septembrie 2007, mi s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
• În august 2011, mi s-a conferit titlul de Cetățean de Onoare al
comunei natale Corbu, județul Olt.
• În septembrie 2012, mi s-a conferit cea mai înaltă distincție a
Academiei de Științe a Republicii Moldova, Medalia „Dimitrie
Cantemir”.
• În mai 2013, mi s-a conferit Medalia jubiliară Nicolae Titulescu
de către Fundația Europeană „Titulescu”, din București.
• Tot în luna mai mi s-a acordat PREMIUL DE EXCELENȚĂ pe
anul 2013 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, la 75
de ani, în cumpătul vremurilor, pentru o viață închinată
spiritualității românești.
Înscrisuri de acreditare
„Cine îl cunoaşte bine pe Ioan Barbu nu se va mira prea tare
când va deschide carte a sa intitulată Soarele Ortodoxiei, din ciclul
Lumină Nouă. De ani buni, adică de-o viaţă el asta face: caută
lumina, o captează în oglinzile sufletului său şi apoi o revarsă
generos peste lume şi peste oameni.”
(Conf. univ. dr. Doru Moţoc, dramaturg, poet, jurnalist)
„Ioan Barbu, autorul volumului «Franţa – Km. 0», a izbutit să
străbată continentul şi să vină în pământul lui Voltaire spre a dărui
cărţile sale celor care, deşi nu au în dicţionare cuvântul «dor»
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trăiesc intensitatea unei puternice iubiri umane. Gestului său i s-a
împotrivit o toamnă dură, aproape iernatică; dar cutezanţa
mesianică a celui care dorea să ducă dorul mai departe, această
literă tipărită în graiul lui Eminescu – a învins.”
(Ion Andreiţă, scriitor şi jurnalist)
„Ioan Barbu este nu numai un fin scriitor şi jurnalist consacrat prin
numeroase publicaţii, ci înainte de toate un om de credinţă, un
ortodox de mare echilibru sufletesc, iubitor nepătimaş al Bisericii şi
Neamului său.” (Î.P.S. dr. Serafim Joantă, Mitropolit al Bisericii
Ortodoxe Române din Germania, Europa Centrală și de Nord)
„Cartea e vie (n.n. – O floare cu 21 de petale), pentru că vii sunt
toate în ea. Chiar şi isprăvile trecutelor vremi sunt vii, pentru că
sunt înfăţişate aici aşa cum amintirile celor de azi le-au scos la
iveală. Sunt şi lucruri despre care nu a venit timpul a glăsui. De
aceea sunt tăinuite şi-acum. Până când vor îmbătrânii vremile şi vor
putea fi date în vileag, le vei putea înţelege sau ghici. Şi întru
aceasta vei fi poate încântat să-ţi cauţi locul pe lângă Oedip. E scris
mult în carte şi e scris bine.”
(P.S. dr. Sofronie Drincec, Episcop al Bisericii Ortodoxe Române
din Ungaria, în prezent Episcop de Bihor)
„Cartea «O floare cu 21 de petale», scrisă de domnul Ioan Barbu,
vine să acopere un gol dureros în informarea publicului interesat –
este vorba de cunoaşterea vieţii religioase a românilor ortodocşi
care, în urma stabilirii frontierelor dintre România şi Ungaria, în
anul 1920, au rămas în afara teritoriului ţării noastre. Ceea ce
impresionează este modul cum autorul îşi exprimă permanent
respectul pentru românii din Ungaria, care au rezistat, prin Biserică
şi Credinţă, tuturor presiunilor de maghiarizare din perioada
interbelică şi după aceea. (Prof. univ. dr. Mircea Sfârlea)
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„Ioan Barbu este un apreciat scriitor şi publicist. Masivele sale
volume din ciclul «Lumină Nouă» îl prezintă drept unul dintre cei
mai importanţi şi plini de ardoare reporteri şi scriitori ai Ortodoxiei
contemporane şi ai civilizaţiei noastre.”
(ÎPS dr. Bartolomeu Valeriu Anania, scriitor, Mitropolit)
„Ioan Barbu este autorul a cinci volume monumentale dedicate
Bisericii Ortodoxe Române, la ea acasă şi în Lume – volume
închinate vieţii creştine, precum şi reconcilierii spirituale, europene,
după căderea Cortinei de Fier şi a Zidului Berlinului. Sunt acestea
opere întemeietoare, dând seama asupra unei Noi Morale Creştine,
azi, la românii de pretutindeni.”
(Constantin Zărnescu, scriitor şi jurnalist, Cluj-Napoca)
„Una dintre dimensiunile esenţiale ale spiritului european este
interculturalitatea. Ea mediază respectul alterităţii, valorizarea
celuilalt. Sub semnul ei se înscrie şi cartea lui Ioan Barbu «Sub
cerul Italiei», subintitulată Ortodoxia românească şi cauza
ecumenică, rod al credinţei profunde, al dragostei de ţară şi al
cinstirii înaintaşilor. Aparţinând spaţiului oltean, leagăn al
romanităţii, autorul evidenţiază cu smerenie firele spirituale care
leagă două ţări surori, ca şi paşii spre unirea celor două religii,
ortodoxă şi catolică, întru slăvirea Domnului. Tema «odiseică» a
călătoriei prilejuieşte descrierea comorilor Italiei, văzută ca Terra
promessa, dar şi invitaţia la meditaţie.”
(Maria Tronea, critic literar, Scrisul Românesc)
„Ioan Barbu face parte din acea specie scriitoricească – rară la noi,
acum pe cale de dispariţie – animată de ambiţia de a se exersa în
varii şi multiple genuri literare şi publicistice. A scris şi scrie şi
reportaje, şi memoriale de călătorie, şi articole de atitudine în viaţa
cetăţii, şi poeme în proză, şi eseistică literar-artistică; a cultivat şi
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cultivă şi reconstituirea istorică; şi critica şi istoria literară (aştept
cu nerăbdare o promisă lucrare despre Gib Mihăescu), şi scrierile
cu subiect religios, ilustrându-se în toate. I-a fost şi îi este aproape
de inimă şi interviul, pe care, în cei aproape 40 de ani de gazetărie
pe care îi poartă în cârcă, l-a cultivat cu rezultate care nu ne pot
scăpa. Şi pe care lectorul cărţii de faţă, cu siguranţă, nu le va scăpa.
Într-o epocă în care interviul era – şi, din nefericire, încă este, şi nu
doar pe ici, pe acolo, ci, vai!, adesea în proporţie de masă – o
operaţie mecanică, birocratică, angajând doi inşi într-un colocviu
care, de fapt, era un solilocviu, Ioan Barbu a fost printre puţinii care
s-au încumetat să facă altceva, restituindu-i genului raţiunea sa de a
fi.”
(Ilie Purcaru, scriitor şi jurnalist)
„Lucrare de excelenţă - «România în drum spre Bruxelles» trasează graniţa ce poate îmbogăţi Europa cu încă un partener în
această delicată trecere de la o identitate teritorială la o alta. (…)
Cartea lui Ioan Barbu este un florilegiu de dialoguri în care peste 70
de persoane care trăiesc în Europa au fost intervievate asupra
perspectivelor, condiţiilor şi rolului României în contextul integrării
ale în comunitatea europeană. (…) Prin opinii8le exprimate şi prin
inteligenţa provocării lansate de Ioan Barbu, cartea este o veritabilă
invitaţie la reflecţie profundă asupra Europei şi exigenţelor sale.”
(George Astaloş, dramaturg, poet, prozator)
„Romanul lui Ioan Barbu, „Duba de noapte”, care a apărut la
Editura Scrisul Românesc (Craiova, 2008) era de aşteptat să apară;
aşa cum bănuite pot fi şi următoarele trei („Călugărul de la
Sâmbăta”,„În faţa glonţului” și „Puiul de vultur”) ce alcătuiesc
ciclul romanesc „Moartea roşie”. Autorul adună sub auspiciile
generoase ale literaturii de ficţiune un mesaj limpede, în care
tocmai această însuşire (ficţiunea) îi îngăduie o mai largă respiraţie
epică, rotunjirea stărilor şi a personajelor (devenite „eroi literari”).
Ca în orice carte de ficţiune, sunt, fireşte, destule întâmplări reale,
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trăite de autor sau auzite de el. Invenţia literară este întemeiată pe
realitatea românească din anii de început ai comunismului rapace.
După cum îl arată şi titlul, acţiunea romanului gravitează în jurul
pericolului arestării de către fosta securitate dejistă a celor care se
împotriveau comunismului: călăii spintecau nopţile, hoţeşte, cu
duba culegătoare de suflete; martirii pândeau din fiecare perete al
nopţii zgomotul ştiut, cu spaima că duba neagră s-ar putea opri
chiar la poarta lor. Pivotul principal îl constituie povestea vieţii lui
Traian Golea şi a soţiei sale Nadejdea, „un lanţ de suferinţe, purtat
cu demnitate”.
Ion Andreiţă, scriitor
«Trecutul nu e mort. Nu există nimic mort în natură. Totul e
organic și viu; întreaga lume pare a fi un organism viu.» „Cu acest
epigraf, luat din Paracelso, se deschide volumul lui Ioan Barbu,
jurnalist și scriitor român. Expresia este emblematică pentru
concepția despre viață și viziunea contemporană a unei societăți,
cea română, care vrea să se alăture Europei după ani de izolare, în
redescoperirea trecutului și a rădăcinilor romane comune. Acesta
este firul logic al întregii lucrări a lui Ioan Barbu, cu titlul „Italia,
terra di casa mia” –„Italia, pamântul de-acasă” – care, din punct de
vedere cultural, leagă două realități, autorul fixându-și mai ales
atenția asupra raportului Giacomo Leopardi – Mihai Eminescu, cei
doi mari poeți din epoca romantică, unul italian și celălalt român.
Aceasta pentru a lega de prezent atât trecutul recent, cât și lumea
romană. Celălalt suport al cărții este romanitatea României, văzută
prin figura Împăratului Traian, care a cucerit Dacia. «Suntem și azi,
cum am fost atunci, în evul Columnei lui Traian. Păstrăm, în limbă,
în datini, în obiceiuri, în port, ceva din ființa noastră dintâi, un
„ceva” prețios și inconfundabil, care ne legitimează ca atare în
ochii lumii» scrie Ioan Barbu. Împăratul Traian și acțiunile sale,
Columna din Roma care îl reprezintă, amintind lumii de marea sa
cucerire, apar simbolic ca elemente ale nașterii istorice a României.
Scopul cărții este, între altele, acela de a întări o relație culturală cu
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o națiune care a știut să altoiască civilizația romană asupra celei
dacice.”
(Giuseppe Manitta, poet, editor și critic literar, din revista
„Cultura și Prospettive, nr. 10, Ian. – Martie 2011)

Ioan Barbu
Muzica stelelor*
Dunărea a pierdut un pumn de apă…La izvoarele ei mi-am
potolit setea. O răsplătesc, nu vreau să-i rămân dator! Drumul
de-a lungul acestei raze de lumină a fost lung… I-am căutat
legenda, dar n-am găsit-o. Timpul, se pare, a pierdut-o...
… Merg la braţ cu Dunărea ce coboară, prin două izvoare,
de sub piscul Kandel din Munţii Pădurea Neagră. Fiecare
izvor a primit un nume: Brigach şi Berg. Curg unul în
apropiere de altul, până se unesc la ieşirea din oraşul
Donaueschingen. De aici, din sudoarea celor două izvoare
îmbrățișate, începe Dunărea. Aleargă apoi către sud-est,
crescând, înălţându-se pe măsură ce parcurge distanţe din ce
în ce mai mari. Şi mii de stele se oglindesc în apele sale, iar
undele i se împreună cu muzica stelelor. Obosind de-atâta
alergare, se pregăteşte de un veşnic sărut cu apele lumii.
Însetată, ca oricare pierdut în Sahara, soarbe râurile întâlnite
în calea sa. După o lungă şi obositoare călătorie, înţeleptul
apelor, viguros şi bogat, îşi găseşte culcuş în Marea cea
Neagră. Dar până la sărutul său cu Mare Maggiore, într-un
univers mirific este întâmpinată de o împărăție imensă de ape,
fără asemănare în lume.
*
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…
Prima zi solară, după o lungă şi întemniţată noapte în
abisul întunericului. Dumnezeu se hotărăşte să facă lumea.
L-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa; parte
bărbătească şi parte femeiască a făcut. L-a plămădit mai întâi
pe Adam, iar pe Eva, mai târziu, dintr-o coastă a lui Adam.
Dumnezeu a zis:
Adam și Eva nu trebuie să fie singuri, am să le fac şi un
sprijin, potrivit nevoilor lor.
Lumini de stele i s-au copilărit în preajmă… Unind
luminile , părticică cu părticică, o muzică în şuvoi de argint sa iscat pe sub straşina cerului. Şi izvoare cristaline se
prăvăleau dinspre rădăcinile munţilor, pe sub tălpi de stânci.
Apoi, o imagine magnifică s-a ridicat dinspre pământ spre cer,
un arbore uriaş, cu crengile răsfirate. Şi valuri de ape se
foşneau de-a lungul ramurilor. Nici Creatorului nu-i venea să
creadă…
El a dat arborelui suflet de om, înălţându-l în legendă. Şi
aşa s-a întâmplat cu adevărat.
Dumnezeu iarăşi a zis:
Cu acest arbore, omule, să stai trup lângă trup, suflet
lângă suflet, spirit lângă spirit!
A fost ca niciodată!... Aşa a apărut fluviul ceresc! Istros
a fost numele lui la începuturile lumii.
A mai zis Dumnezeu:
Istros va fi „zeul fluviilor”! Aşa am spus şi aşa va
rămâne spus cât va exista lumea pe pământ .
Legenda zice că pruncul ar fi fost botezat de Herodot din
Halicarnas, „părintele istoriei”.
*
Într-una din zile, din muntele aflat la graniţa Grădinii
Raiului n-a mai coborât niciun izvor. Florile începuseră să
se ofilească, iarba se usca, pomii se stingeau în picioare,

49

Eva îşi ispăşea drama păcatului după încălcarea poruncii
divine, Adam se chinuia din pricina secetei. Un înger care
îi da târcoale s-a apropiat de el și i-a spus:
„În vârful Munţilor Pădurea Neagră există un arbore uriaş
din care izvorăşte apa vieţii. Dacă vei reuşi să cobori
Arborele de Apă în Grădina Raiului, nu veţi mai duce lipsă de
apă.”
Şi Adam a purces la drum. A urcat zile şi săptămâni în şir,
dar uriaşul Arbore de Apă nu i-a ieșit în cale. A pornit iar la
drum și mai spre coamă, i s-au iscat în cale doi arbori mici,
două izvoare… Apa lor era vie şi limpede ca lumina stelelor.
Adam şi-a făcut palmele căuş, le-a vârât într-unul din izvoare
şi a sorbit apa dintr-o răsuflare. Era gustoasă şi dulce. N-a stat
mult pe gânduri. A smuls cu rădăcini cu tot cei doi arbori, i-a
coborât în Grădina Raiului, din care a crescut, ceva mai la
vale, arborele cel vârtos…
De-atunci au trecut veacuri. Multe milenii adunate…
Oamenii s-au înmulţit, s-au născut popoare, apa vie le-a
înţelepţit viaţa. „Zeul fluviilor”, Istros, a primit de la romani
numele Danubius. Apoi, în limba fiecărei ţări riverane a
devenit Donau, la nemţi, Dunaj, la slovaci, Duna, la maghiari,
Dunav, la bulgari şi sârbo-croaţi, Dunai la ucraineni…
Românii i-au spus Dunărea. Într-o hartă foarte veche a
fostului regat al Daciei, Dunărea este atestată încă de pe
vremea lui Burebista, „nemaipomenitul…, cel dintâi şi cel
mai mare dintre regii din Tracia…, cum n-a mai fost şi nu mai
este altul”. Există o uluitoare coincidenţă, aproape perfectă,
între teritoriul acestui regat şi conturul bazinului hidrografic al
Dunării, de la Viena până la vărsarea în Marea Neagră, pe
care coloniştii romani, care cuceresc Dobrogea în anul 28
î.e.n., o numesc Pontus Euxinus! Ceea ce confirmă că
Dunărea, în milenara sa existenţă, a fost leagănul de formare
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şi supravieţuire a poporului pelasgo-traco-geto-daco-valahoroman şi al celor care se vor naşte ulterior, în milenii de
existenţă!
*
… Ridicată pe verticală, până la înălţimea de 2840 de
kilometri, în stratosferă, Dunărea pare ochilor noştri unul din
grandioşii arbori de apă ai lumii. Vârful arborelui, care se află
în Pădurea Neagră, s-ar ivi din vecinătatea stelelor, coborând
pe crengi şi pe braţe toată lumina siderală a aştrilor nopţii, ca
pe o răşină. Trupul arborelui străbate cele mai spectaculoase
locuri de pe croazierele sale europene, înfigându-şi apoi
rădăcinile pământeşti în sud-estul României, la gurile de
vărsare ale fluviului în Marea cea Mare. De aici, din trunchiul
arborelui se desfac braţele Dunării, precum braţele „unei
balanţe” (observația cercetătorului Vasile Lovinescu):
braţul Sfânt (Sfântul Gheorghe), braţul Lunii (Selene,
Sulina), braţul lui Achile (Chilia) – apoi altele şi altele,
unindu-se cu apele lumii şi isprăvindu-se în ele.
Isprăvindu-se? Arborele uriaş adună pe ramurile şi
frunzele lui, răspândite ca un umbrar sub stratosferă, toate
boabele de apă de pe cerul Europei, le conduce prin sine –
prin arterele şi venele lui, de-a lungul continentului –
udând zece ţări, patru capitale şi zeci de localităţi
riverane, adăpând popoare, comunităţi, lanuri şi animale.
Dunărea se arată lumii ca unic fluviu al continentului ce
curge de la vest la est, croindu-şi drum pe un pământ sacru,
încărcat, în milenii, cu oasele timpului, ale moşilor şi
strămoşilor popoarelor pe care le scaldă. În tovărăşia Dunării
m-am aflat de câteva ori sub prada unor sentimente
contradictorii. De surescitare, care premerge evenimentelor
esenţiale ale vieţii; de emoţie, de mare şi copleşitoare emoţie;
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de bucurie, o bucurie care-mi invada toate fibrele sufletului;
dar şi de nelinişte… neliniştea că nu voi fi în stare să cuprind,
cu ochii şi cu antenele inimii, întreaga măreţie a acestui
Arbore de Apă, că nu voi fi demn să calc pragul de miracol al
celor mai vechi şi mai vestite metropole zidite, în secole, de-a
lungul Dunării, piscuri suverane de spirit şi civilizaţie. Minuni
de credinţă şi jertfă!… Sunt scrise pagini celebre despre
străbunul Istros, de la rimele lui Hesiod şi referirile istoricului
Strabon din Amaseia, la poemele lui Publius Vergilius… De
la liricele anticului Pindar, din Theba, la „Tristiile” şi
„Ponticele” lui Publius Ovidius Naso… Sau de la scrierile
poetului anonim la cele ale mitografului Pisandru, care ne
informează că atenianul Heracles dorea să ajungă pe pământul
istrian, în Sciţia, să captureze cerboaica de aur, protectoarea
Deltei şi a gurilor Dunării. Îi aduce laudă fertilităţii Dunării şi
părintele epicului, Herodot. Toate mi se învălmăşesc în minte
şi în suflet ca într-un pliant de muzeu gigantic, cu porţile
deschise larg spre eternitate. Iar imnul de slavă închinat
Dunării este întregit, ev după ev, de alte genii de pe cele două
ţărmuri ale sale, precum Schiller, Heine, Petöfi, Jozseéf
Attila, Eminescu, Hristo Botev… Şi aceştia, şi alţii şi mulţi
alţii fac un înfiorat popas între Munţii Pădurea Neagră şi
Pontus Euxinus, celebrând Dunărea care, departe de a despărţi
popoare, ea le uneşte, le dă mâna, zidind între ele o punte pe
care vremurile, războaiele sau catastrofele n-au izbutit s-o
surpe. Iar sub timbrul celor ce i-au ţesut elogiul răzbate
cântecul neamurilor riverane: Dunărea ne este mamă,/ Pe toţi
Dunărea ne cheamă…, cum spune poetul anonim, cu o
formulă care purcede din vechime.
De la Donaueschingen, Dunărea curge lin, unde de ape
jucându-se galeş, pentru ca, brusc, pruncul să devină un flăcău
viguros, să se transforme într-o întindere de apă nărăvaşă,
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majestuoasă. Savantul român Nicolae Iorga o numește
„fluviul împărătesc”. Puţine ape de pe pământ au biografii atât
de pasionante precum a Dunării. Vreme de milenii, acest
teribil fluviu cu singurul defileu de pe Terra care taie munţii
paralel cu Ecuatorul, a fost martorul tuturor marilor bătălii şi
zidiri ale Europei, seva sa miraculoasă marcând, secol după
secol, viaţa popoarelor pe care Dumnezeu le-a lăsat să aibă
grijă de el şi de afluenţii săi. „Fluviul cu unde frumoase”, cum
îl alina Hesiod, va continua şi de-acum înainte să slujească
viața popoarelor, va fi slăvit de cântăreţi, cu flautul şi cu lira,
cu verbul şi culoarea, imortalizându-se în versuri, imnuri,
cantate şi pe pânze ipostazele de măreţie ale acestui rege al
apelor.
__________________
*Din volumul în pregătire „ARBORELE DE APA”
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IONELA COZMESCU

Ştefan Baciu – prizonier al memoriei afective în evocări
şi microportrete. Însemnările unui om fără cancelarie
Literatura mărturisirilor, compartiment important al creaţiei
lui Ştefan Baciu, demonstrează nevoia de autocomunicare a
autorului, valorificată inedit în ciclul scrierilor memorialistice.
Pagini de jurnal intim sau de călătorie, amintiri, mărturisiri,
confesiuni, corespondenţă, memorii, autobiografie definesc în
aceste creaţii o manieră inedită de a da viaţă, prin evocare,
unor frânturi de timp, peste care nu era drept să se aştearnă
uitarea. Situate la graniţa dintre literar şi documentar,
memoriile îşi demonstrează complexitatea nu numai prin
ineditul formulei artistice abordate ci şi prin emoţia transmisă,
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prin sinceritatea confesiunii, prin nevoia vizibilă a autorului
de a condensa cu ajutorul memoriei afective spaţii, pentru că
Ştefan Baciu va rămâne, la fel ca în poezie, prins iremediabil
între tentaţia dezmărginirii şi nostalgia întoarcerii la rădăcini.
Reprezentativ pentru seria scrierilor memorialistice în limba
română este volumul apărut în 1996, Însemnările unui om
fără cancelarie, care acoperă o perioadă importantă a
biografiei autorului, valorificând, în etape, momente ale
copilăriei, ale anilor petrecuţi la Bucureşti, la Rio de Janeiro
sau Honolulu.
Nevoia unei delimitări stricte a formulei estetice propuse şi,
implicit, sugestia unui anumit mod de abordare a lecturii, l-au
făcut pe autor să-şi subintituleze cartea Evocări. Păstrând
tonul evocării, Însemnările unui om fără cancelarie este,
dincolo de conturarea unor portrete şi întâmplări, o amplă şi
subtilă confesiune a omului Ştefan Baciu, o biografie atentă şi
discretă, pe care nu o trădează decât afectivitatea scrierii.
Socotit la momentul apariţiei drept „un capitol de istorie
literară plină de culoare şi pitoresc” 11, volumul oferă şi o a
treia perspectivă de interpretare, demonstrându-şi, astfel,
complexitatea. L-am putea numi simplu, cartea unei vieţi şi a
unei epoci, în acelaşi timp, rămânând în sfera genului
memorialistic care oricum asimilează toate celelalte
perspective. De altfel, cu o nuanţată intenţie, autorul
mărturiseşte în primul capitol atracţia pe care a avut-o de mic
pentru acest gen de literatură, descoperit odată cu lectura
captivantă a cărţii lui George Panu, Amintiri de la Junimea
din Iaşi, oferind, în acelaşi timp, modele de interpretare a
textului memorialistic. Astfel, cititorul se familiarizează cu
Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie, Nota editurii,
Bucureşti, Editura Albatros, 1996, p. 6.
11
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opinii critice pertinente despre memorialistica lui Goga sau
Teodoreanu, învăţând să abordeze, în aceeaşi manieră
elegantă cu a autorului, memoriile acestuia. Regretând faptul
că anii 40-50 nu au permis unor nume mari ca Ion Pillat,
Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu, Victor Ion Popa să-şi scrie
memoriile, Ştefan Baciu defineşte simplu, condiţia
memorialistului: „ar fi redat, fiecare în felul lui şi din
perspectiva lui, lumea românească” 12. Iată, aşadar, conturat
raportul obiectiv- subiectiv atât de discutabil în literatura de
frontieră, pentru că, deşi este o creaţie a evenimentului real,
memorialistica dispune şi de mijloace beletristice de
transpunere a mesajului. Subtil mod al memorialistului de a
atrage atenţia asupra capcanelor şi complexităţii textului pe
care îl supune lecturii – speră el – unui cititor avizat!
De altfel, structura echilibrată a volumului vine în
întâmpinarea lectorului, ferindu-l în mare măsură de
capcanele memoriei afective a autorului care, de multe ori,
aranjează întâmplările şi oamenii în funcţie de impactul pe
care l-au avut asupra propriei sensibilităţi, creând impresia
unei rupturi în firescul şi logica expunerii.
Numeroasele fapte, impresii, reflecţii generate de diverse
întâmplări compun un tablou variat care se organizează,
totuşi, coerent, în şapte părţi, cu titluri scurte, simple şi
sugestive, trădând nota comună a capitolelor. Prima parte, Sub
Tâmpa în Honolulu, dezvăluie amintirile celui dezrădăcinat
despre spaţiul matrice, spaţiu pe care îl poartă în suflet
dincolo de orice bariere geografice, pentru că puterea aducerii
aminte transferă afectiv pe cel supus unei continue
peregrinări, mereu în oraşul de sub Tâmpa. Braşovul natal
Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie, Bucureşti,
Editura Albatros, 1996, p. 9.
12
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capătă culoare în cele şaisprezece capitole prin evocarea casei
părinteşti (cap. Lunca Plăieşului, casa galbenă), a copilăriei
(cap. Români şi unguri în Transilvania), a vieţii culturale,
(cap. Braşov, capitala epigramei), a tuturor locurilor dragi şi
cu încărcătură afectivă (cap. Odaia din strada Ciocrac sau
cap. Două porţi pe strada Fântânii) şi, în special, a oamenilor
care l-au îmbogăţit sufleteşte prin comoara lor de înţelepciune
(cap. Constantin Noica, cap. Pericle Martinescu, cap. Tiberiu
Brediceanu, cap. Dr. Liviu Câmpeanu, cap. Un istoric
deosebit, cap. Dragomir Nedelcovici, cap. Iuliu NeaguNegulescu, cap. Grigore Marchidan, cap. Heinrich Zillich şi
scriitorii români). Titlul celor mai multe dintre capitole
demonstrează nevoia de apreciere şi recunoaştere a acestor
oameni, pe care memorialistul şi-a dorit să-i „redea” lumii în
propria-i manieră. Ei devin punctul de reper al amintirilor, axa
lumii spre care converg toate căutările înstrăinatului,
personalitatea lor lăsându-şi pentru eternitate amprenta asupra
locurilor şi conştiinţei colective.
A doua parte, Poeţi, este cea mai amplă (36 de capitole) şi se
constituie într-o veritabilă pagină de istorie literară a genului,
trecând în revistă nume de referinţă ale poeziei interbelice
(cap. Lucian Blaga la Braşov, cap. Ion Pillat, cap. Bacovia),
concepând clasificări interesante ale poeţilor (cap. „Gică”
Vâlceanu) sau definind concepte ca „poezia primitivă” (cap.
Poeţi „primitivi”) sau „poezia în libertate” (cap. Poezia
rezistă). Din nou, autorul îşi exprimă vizibil intenţia de a
reabilita nume ale poeziei interbelice pe care cititorul neavizat
nu le-a cunoscut, în ciuda valorii lor, sau de a surprinde
legătura pe care a avut-o cu mari poeţi români şi chiar din
afară, prilej de a contura imaginea omului din spatele
artistului.
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Deşi mai puţin generoasă în informaţii, partea a treia, Teatru,
reuşeşte să contureze în doar patru capitole lumea teatrală
bucureşteană a anilor 1937–1946, perioadă în care Baciu a
frecventat-o şi i-a fost cronicar. Conştient că uneori
amănuntele pitoreşti scriu o pagină de istorie − în cazul nostru
teatrală – autorul surpinde „hazuri şi necazuri actoriceşti” 13,
oferă liste cu nume de referinţă ale teatrului românesc al
vremii (actori, oameni de teatru, cronicari teatrali) sau
analizează responsabil şi obiectiv lucrarea lui Gaby
Michailescu, Vagon de turneu, însemnările unui impresar, pe
care o consideră o „carte aleasă”, „cvasi-istorie a teatrului
românesc” 14.
Trădând pasiunea pentru presă a autorului, partea a patra,
intitulată simplu, Presa, concentrează „amintirile unui june
ziarist” 15 cum Ştefan Baciu se autodefineşte, dezvăluind din
culisele redacţiilor unor gazete celebre ca „Universul”,
„Informaţia zilei”, „Libertatea” ineditul etapelor prin care
trece articolul până la publicare, şedinţele colectivelor de
redacţie sau chiar efectele pe care o cronică teatrală deloc
comodă pentru cel avizat le are asupra gazetarului. Tabloul
presei bucureştene este completat cu al celei din provincie
oferindu-se astfel informaţii despre bogata activitate a ziarelor
braşovene (cap. Presă şi orizont braşovean) ori a celor din
Turnu Măgurele (Miracolul de la Turnu Măgurele) sau
Constanţa (cap. „Liceu”), faptul că autorul este un bun
cunoscător al realităţii publicistice interbelice fiind
demonstrat de îndrăzneala de a vorbi chiar despre o revistă
fără nume, care nu
apărut niciodată (cap. Revista
13

Ibidem, p. 174.
Ibidem, pp. 172 – 173.
15
Ibidem, p. 189.
14
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„Deneteului”) sau despre dorinţa lui Titel Petrescu rămasă în
stadiul de proiect de a înfiinţa ziarul „Omul liber”.
Atmosfera vieţii culturale bucureştene, pasiunea pusă în
înfăptuirea actului creator, importanţa acordată „jocului de-a
cuvântul” demonstrează în capitolul al cincilea că adevărata
literatură a anilor 30- 40 s-a născut „în cafenele, librării şi
ateliere” 16 sau în societăţile culturale cum este cea de la
Buşteni. Deşi deficitară ca rigurozitate, pentru că autorul
revine asupra unor informaţii deja detaliate anterior sau trece
cu uşurinţă de la o imagine a jocurilor adolescenţei – anul
1937 (cap. „Bif!”) la constatări dureroase şi definiţii generice
ale propriei generaţii „silite, la început de tinereţe, să ia calea
tranşeelor şi a frontului, ca după sfârşitul războiului să fie
sfârtecată, desfigurată, nemaiputând să fie ea însăşi” 17,
această parte este importantă pentru atenţia acordată
explicării, de exemplu, a condiţiei „malagambistului” (cap.
„Cine este şi ce vrea malagambiştii”), necesităţii definirii
calamburului şi a exemplificării acestuia sau a prezentării
contextului în care s-au născut aceste evocări.
Provinciei, anticipată în capitolele anterioare şi, evident,
discutată din perspectiva importantei sale activităţi culturale,
îi va fi dedicată cea de a şasea parte a Însemnărilor unui om
fără cancelarie, autorul mărturisindu-şi chiar în primul capitol
admiraţia pentru „via activitate a provinciei literare în
România acelor ani” 18. Regretul de a nu fi, „vai, niciodată în
multe oraşe de provincie din România liberă şi interbelică”19
va reitera paradoxul la care autorul face o obsedantă revenire,

16

Ibidem, p. 229.
Ibidem, p. 233.
18
Ibidem, p. 257.
19
Ibidem, p. 255.
17
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de a fi putut vedea o parte din orăşelele de provincie ale lumii.
Astâmpărând patosul cunoaşterii, acestea nu au putut suplini
nevoia de identificare cu cele mai îndepărtate regiuni ale ţării
natale pe care a încercat să şi le aducă aproape prin însuşirea
unor informaţii consistente şi necesare despre actele de
cultură care le-au scos din uitare. Reviste şi poeţi din
provincie (cap. „Frize”, cap. „13”, cap. „Flux”) alcătuiesc
liste consistente în capitole ordonate, autorul nelimitându-se
la simple înşiruiri ale acestora ci analizându-le aportul şi
apreciindu-le valoarea cu îndrăzneala de a le aşeza pe linia
cunoscutelor „reviste mici” din Statele Unite.
Ultima parte, Brazilia, Costa Rica, Haiti şi împrejurimile
conturează într-un prim capitol o înduioşătoare imagine a
acelui care „îşi trăieşte desţărarea” resimţind acut „nostalgia
mămăligii” 20 simbol al dorului de casă. Imagine proustiană a
declanşării memoriei involuntare, mămăliga mâncată, prin
ani, în Lima, Ciudad de Mexico, München, Paris, Buenos
Aires, Managua sau Honolulu, este cea care îl întoarce pe
autor mereu spre Nadeşul copilăriei. Premisă a unui fragment
de confesiune – aşa cum îşi imaginează lectorul – primul
capitol spulberă iluziile acestuia convertind şi ultima parte a
lucrării într-o veritabilă pagină de istorie literară, reveninduse, astfel, la formula iniţială. Pagini întregi devin mărturii vii
ale entuziasmului cu care un grup de români a adus un colţ de
Românie în îndepărtata Brazilie, realizând acolo primele
reviste literare româneşti (cap. Reviste literare româneşti în
Brazilia) sau oferă informaţii consistente despre fondatorii
mişcării dadaiste ori despre viaţa, opera şi personalitatea lui
Marcel Iancu, insistând pe rolul jucat de acesta în promovarea
ideologiei de la „Contimporanul” (cap. Marcel Iancu,
20

Ibidem, p. 285.
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contimporanul). Ineditul acestei ultime părţi este asigurat de
două capitole în care sunt consemnate mărturii unice despre
omul şi revoluţionarul Ernesto Guevara (cap. „Cum era Che
Guevara”) sau despre împrejurările în care Ştefan Baciu îl
întâlneşte pe Fidel Castro, pe atunci „un tânăr avocat
necunoscut afară de Cuba” 21 (cap. Fidel Castro; când şi cum
l-am cunoscut).
Preocupat evident de modul în care evocările sale vor fi
percepute, de nevoia confirmării artistice a acestora, autorul
scrie parcă având conştiinţa publicării, care îl obligă să ofere,
aşa cum am constatat deja, sugestii de interpretare. După
nuanţata încadrare estetică a acestui volum propusă de Ştefan
Baciu, capitolul al doilea al primei părţi lămureşte
semnificaţia titlului. În aparenţă, amintirile copilăriei îi oferă
în acest capitol autorului posibilitatea de a închega un
minidicţionar cuprinzând cuvinte „nădăşene” cărora le explică
sensurile, evocând situaţii concrete în care le-a utilizat.
Dincolo de asta, însă, un paragraf atrage atenţia în mod
deosebit, explicând atât de limpede intenţia titlului –
Însemnările unui om fără cancelarie – încât nu mai are nevoie
de nicio interpretare: „Îmi aduc aminte că în 1946, cu câteva
luni înainte de-a părăsi România, am vizitat-o pe Bunica, şi la
întrebarea ei, repetată, ori de câte ori o vedeam, dacă nu
«aveam cancelarie», a trebuit, vai, să răspund negativ!
Cancelaria era pentru ea, ştiind că îmi luasem licenţa în drept,
un lucru esenţial, mai cu seamă că trei dintre fiii ei, doctorii
Aurel, Teofil şi Livius Baciu, aveau, la Târgul Mureş, o
binecunoscută cancelarie avocaţială. Nu pot şti, vai, câte
decepţii i-am cauzat iubitei Bunici din Nadeş, dar una din cele

21

Ibidem, p. 297.
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mari, nu mă îndoiesc, a fost faptul că nu aveam − şi eu…
cancelarie!” 22
„Omul fără cancelarie” a preferat carierei avocăţeşti aventura
creaţiei literare materializată în atâtea ipostaze evocate, de
altfel, în acest volum – poezie, publicistică, memorialistică,
eseu, traduceri – demonstrând că şi nestatornicia este rodnică
şi că în orice colţ de lume poţi prinde rădăcină dacă ai ceva de
spus. Aşadar, cartea cuprinde gânduri despre oameni şi fapte,
însemnate cu drag de cel care trăieşte vizibil sentimentul
inconsistenţei propriei fiinţe, „cancelaria” pe care n-a avut-o
niciodată fiind metafora imposibilităţii de a se întoarce acasă,
nostalgie sfâşietoare pe care a încercat s-o suplinească prin
emoţia acestor pagini de confesiune.

22

Ibidem, p. 11.
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Ciprian Iulian Şoptică
Ideea de mister

Înainte de a trece la o justificare ontologică a cenzurii
transcendente se cuvine a sublinia şi a lămuri ceea ce Lucian
Blaga însuşi numeşte: „axa principală într-o metafizică a
cunoaşterii”: arătarea sau revelarea unui mister existenţial,
atunci când are loc, este întotdeauna o revelare cenzurată prin
însăşi structura aparatului cognitiv destinat receptării misterului
existenţial. Toate modurile de cunoaştere recunosute şi
analizate în amănunt de Blaga: cunoaşterea senzitivă, mitică,
înţelegătoare (paradisiacă şi luciferică), ocultă sunt construite,
fie pe o revelaţie disimulatorie a misterului existenţei, fie pe
acceptarea acestuia ca mister printr-o anume atenuare
calitativă a sa. Aceasta însemnând, fie o permanentizare, fie o
radicalizare, fie o potenţare a lor. Atenuarea calitativă a
misterelor însumând permanentizarea şi radicalizarea, făcânduse prin „enstazie intelectuală”, iar potenţarea prin „ecstazie”.
Prin teoretizarea acestor forme posibile de cunoaştere,
Blaga face un pas înainte, susţinând că ideea de mister ocupă
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un loc privilegiat în articulaţia interioară a „cunoaşterii
individuate”. Aceasta, întrucât ideea de mister este singura
idee care sparge, sau mai bine zis, „trece” frontul cenzurii
transcendente, desigur cu îngăduirea cenzurii transcendente
înseşi.
Ideea de mister - în economia sistemului gnoseologic
blagian - mizează astfel, o justificare metafizică a cunoaşterii
prin teoretizarea dialectică aparte: cunoaştere absolută cunoaştere individuată. O astfel de distincţie, corealtă ideii de
mister, are următoarele proprietăţi:
1.ideea de mister implică o idee-negativ,
2.ideea de mister constituie orizontul unui întreg mod
de cunoştere,
3.ideea de mister se prezintă ca element constructiv în
definiţia cenzurii transcendente.
Prin faptul că ideea de mister implică o idee negativă
înţelegem singurul mod prin care se mai poate îngădui o
spargere a frontului cenzorial, ţinându-se cont de
imposibilitatea unei pătrunderi pozitive în transcendenţă. Deci,
nu actul de transcendere în general este interzis cunoaşterii
individuate, ci actul de transcendeere pozitiv-adecvată, ca un
front advers şi de neadmis. Drama cunoaşterii individuate e,
prin urmare, aceea că devine stăpânită de un orgoliu luciferic,
întrucât râvneşte să asimileze, să anuleze misterul,
substituindu-i poziţii cognitive care nu mai implică nici un
mister, convertind, deci, misterul, în non-mister. Cunoaşterea
luciferică, pe baza faptului că dispune de virtutea transcenderii
(ideea-negativ), cade astfel în greşeala de a crede că posedă şi
virtutea transcenderii pozitive. Drama ţine de natura intimă a
cunoaşterii individuate, care are intenţia nestăvilită de a trece
de la modul paradisiac (sau concret, sau mitic), la cel luciferic.
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Rămâne să precizăm, totuşi, următorul aspect: ideea de
mister înseamnă mult mai mult decât o idee-categorie, precum
cea a substanţei, cauzalităţii. Ea circumscrie în orizontul
epistemiologic un întreg mod de cunoaştere, anume, al modului
luciferic. Ideea de mister are astfel un rol global în orizontul
cunoaşterii individuate. Prin cenzura transcendentă,
cunoaşterea individuată este constrânsă să fie organ de
convertire apologetică a misterelor existenţiale.
Ideea de mister va reprezenta de asemenea un moment
determinant al acestei ontologii cenzoriale: aceasta deoarece dă
relief şi fixează sensul cenzurii transcendente. Prin definiţie,
ideea de mister exprimă conştiinţa unei lipse gnoseologice
esenţiale, pe care o putem substitui, totuşi, printr-o prezenţă
ontologică arbitrară. De altfel, singurul mod prin care
„cunoaşterea individuată” poate avea despre „obiectul total” o
idee adecvată, este însăşi ideea de mister.
Prin acordarea unui sens pozitiv ideii de mister,
atribuindu-i chiar un rol central în sistemul său de
fundamentare a unei metafizici a cunoaşterii, Lucian Blaga
dezaprobă atitudinea filosofiei faţă de ideea mister, care, de-a
lungul istoriei fie a dezaprobat-o, fie au înlăturat-o. Parafrazând
pe filosoful misterului, putem afirma: „gânditorii s-au speriat
de mister precum anticii de haos” 23, sau precum „creştinii de
păcat” 24. În viziunea lui Blaga, misterul reprezintă, deci, un
„suprem unghi de vedere”; în acest sens, filosofarea sa
situându-se în mod vădit sub specia misterului.
Filosofia misterului presupune însă o problemă pe care
Blaga nu a ezitat să o ridice, mai ales în Diferenţialele divine:
Lucian Blaga, Cunoaşterea luciferică, Editura Humanitas, 1994,
p. 103.
24
Ibidem, p.103.
23
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cum justificăm ontologic cenzura transcendentă? O justificare
ontologică a „cenzurii transcendente” presupune dintru început
o dublă analiză a teoriei filosofice despre „cunoaşterea
individuată”, teorie ce şi-a propus nu doar o lămurire
structurală, ci şi o justificare a valorii cognitive ce o implică.
Aşadar, trebuie să acordăm întâi, „anume virtuţi proprii
principiului metafizic” 25, iar în al doilea rând, trebuie să facem
aceasta doar în limitele pe care „individuaţia” înseşi le impune
şi le implică. Lucian Blaga va încerca tocmai o sinteză a
acestor două puncte de vedere.
De la început, filosoful neagă considerarea în cadrul
raportului dintre principiul metafizic absolut - numit de el, în
mod poetic, „Marele Anonim” - şi „cunoaşterea individuată”, a
postulării unei anume veracităţi absolute a Marelui Anonim.
Blaga discreditează astfel rolul, ce i s-a acordat de-a lungul
istoriei metafizicii principiului metafizic suprem, începând cu
învăţătura creştină despre revelaţie, pe care o înţelege ca „o
arătare nealterată de nimic a adevărului transcendent” 26. Ceea
ce neagă însă metafizicianul român e faptul că această
„arătare” a Marelui Anonim în metafizica creştină şi-ar avea
temeiul ultim în vreo absolută veracitate divină. El este de
acord, totuşi, că Marele Anonim, atunci când este asumat în
spaţiul gândirii creştine, în orizontul cunoaşterii deţine anumite
„taine” în raport cu „cunoaşterea individuată”, dar ceea ce
respinge el, este ideea că, atunci când Acesta şi le descoperă, le
descoperă nealterat. Cu alte cuvinte, un adevăr revelat este aşa
cum ni s-a revelat, ceea ce implică o credinţă categorică, prin
care cunoaşterea umană poate averea acces la Adevăr, cel puţin
într-un mod fragmentar.
25
26

Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 59
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De asemenea, gânditorii neoplatonicieni cred şi ei în
veracitatea Marelui Anonim în raport cu „cunoaşterea
individuată”, întrucât „esenţele” pe care această cunoaştere le
descoperă în lumea sensibilă sunt derivate direct din Divinitate.
Aceste „esenţe” ar fi, deci, nişte ideii ale Divinităţii, ce se
imprimă materiei emanate, dar care se comunică sufletelor
„individuate” într-o perfectă adecvaţie. Mergând mai departe
cu exemplele în istoria metafizicii, filosoful român aminteşte
apoi, de o utilizare a veracităţii divine, ca pe un argument
epistemologic, în special la Descartes, în Discurs asupra
metodei. Potrivit veracităţii divine, „cunoaşterea individuată”
este socotită, în „ideile ei clare şi distincte”, ca un „organ
neviciat” de contactul cu transcendenţa însăşi. Perfecţiunea lui
Dumnezeu este înţeleasă astfel, la Descartes, ca o absolută
veracitate.
Acest mod de a gândi metafizic existenţa, după principiul
vaselor comunicante, determină implicit relaţia existentă dintre
Dumnezeu şi om: atribuindu-se lui Dumnezeu o cunoaştere
absolută, adică adecvată şi nelimitată, iar omului, ca „vas” prin
care acest adevăr se revelează aşa cum este, i se atribuie la
rându-i un corespondent în planul ontologic. După părerea lui
Blaga, un astfel e corespondent este de neacceptat, întrucât,
considerarea unei similitudini depline între viziunea umană
asupra lumii şi viziunea Creatorului este imposibilă.
Eventualele deficienţe ale transcendenţei datorindu-se doar
condiţiei finite a omului, calităţii sale de fiinţă limitată,
imperfectă.
Pretenţia metafizicienilor de a crede că pot vedea lumea
prin lentila ochiului divin în virtutea acestui principiu al
veracităţii divine, după Blaga este fundamental greşită, ea
corespunde unui anume fond copilăresc al gândirii omenirii.
Un autor care se încadrează în acest tipar de interpretare a
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metafizicii este Spinoza, care, în al său tratat de Etică, suţine:
„o idee adevărată în noi e o idee care e în Dumnezeu, şi
întrucât El e exprimat prin natura spiritului uman ea e perfect
adecvată” 27. Sau, ceea ce la făcut pe Blaga să afirme că:
„autorii unor propoziţii atât de neînfrânate precum, “spiritul
uman are o cunoştiinţă deplin adecvată despre fiinţa eternă şi
infinită a lui Dumnezeu” 28, trebuie suspectaţi de un păcat
aproape mai grav decât cel adamic” 29. Aceasta este chiar
poziţia extremă, prin care anumiţi metafizicieni moderni cred
că între „cunoaşterea individuată” şi cea „divină”, nu doar că
nu intervine vreun factor izolator, ci, mai mult, există o infinită
posibilitate de trecere de la una la cealaltă şi chiar de
transpunere una în cealaltă, sau chiar de o substituire. Alt autor
ce identifică ontologia omului cu cea divină este Malebranche.
În concepţia lui Blaga, mai grav decât Spinoza, acesta
propovăduia doctrina că realitatea pe care o vedem este o
realitate în Dumnezeu.
Gândul veracităţii divine excelează mai ales în idealismul
metafizic german, care, idendifică Ideea cu principiul absolut,
extrapolând astfel foarte uşor potenţailităţile „cunoaşterii
individuate”. Indiferent dacă la aceştia, ideea era fie „lucrul în
sine”, precum la Kant, fie „voinţa” la Schopenhauer,
„inconştientul metafizic” la Hartmann, „Ideea absolută” la
Hegel, „Eul-absolut” la Fichte etc, greaşeala acestor gânditori e
aceea că „stăpâniţi până la teroare de categoria sacrului, nu au
fost în stare să aducă principiului absolut ocara de a-l socoti
„mincinos”. Doar Descartes, pe ici pe colo, cu ideea „geniului

Benedict Spinoza, Etica, Editura Humanitas, Bucreşti, 2006, p.
45.
28
Ibidem, p. 63
29
Ibidem.
27
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rău” a avut unele încercări. Pe Blaga, totuşi, nu trebuie să-l
suspectăm că prin astfel de afirmaţii ar cocheta cu gnosticii.
Toată argumentaţia sa, în contra mitului veracităţii promovat
de aceşti metafizicieni, nu are decât un singur demers, acela de
asumare a faptului că: „numai în cadrul unui finalism ontologic
îşi găseşte explicaţia necesară atât subiectivitatea cunoaşterii
individuate, cât şi actul de transcendere” 30, ce este posibil doar
ca încercare de revelare disimulată a misterelor existenţiale,
prin ecstazie, ca şi mod de operare al gândirii dogmatice.
Singurul autor care a intuit ceva din posibilitatea
existenţei unei anume cenzuri metafizice între „Marele
Anonim” şi „cunoaşterea individuată” a fost Berkeley. Acest
ager episcop irlandez susţine subiectivitatea cunoaşterii
individuate senzitive, dar în acelaşi timp, el atribuie această
subiectivitate influenţei divine. Totuşi, la el, cunoaşterea
senzorială nu se arată disimulat dintr-un anume transcendent,
ci, adevărurile simţurilor sunt stârnite în individ direct din
partea divinităţii. În acest sens, cunoaşterea senzitivă devine un
simplu fenomen de conştiinţă. Încetând a mai vedea în senzaţii
semnele cognitive ale unui obiect tanscendent, Berkeley nu mai
poate ajunge la ideea cenzurii transcendente.
Chiar dacă la Immanuel Kant am putea vedea ceva în
sensul cenzurii prin considerarea, în Critica raţiunii pure, a
subiectivităţii „cunoaşterii individuale”, ca universală, şi astfel
afirmată ca un simulacru de obiectivitate, acest lucru rămâne
suspendat într-un transcendentalism formal, ce se găseşte
cumva într-un plin psihologism. Relaţia kantiană subiectivitatelimitare nu rezistă. Dacă e să căutăm o motivare a metafizicii
subiectivităţii cunoaşterii individuale, trebuie să pătrundem
până într-o regiune central-ontologică. În acest sens 30

Lucian Blaga, op. cit., p.76.
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concluzionează metafizicianul român - metafizica este regiunea
cea mai vulnerabilă a filosofiei kantiene.
Toţi aceşti gânditori, deşi ştiau faptul că nu-şi pot clădi o
metafizică a cunoaşterii pe mitul veracităţii Marelui Anonim,
în viziunea lui Blaga nu au putut să se oprească de a evidenţia
o atare subiectivitate a cunoaşterii individuale, refuzând să
vadă un raport cauzal mai intim între “Marele Anonim” şi
„cunoaşterea individuată”. De unde, şi postularea unei limite
intrinseci, ce ţine de natura proprie cunoaşterii umane, ce nu ar
avea nici o legătură cu principiul absolut. Acest raport intim
presupune aceptarea paradoxului, atât în planul ontologic, cât şi
în cel gnoseologic.
Teza pe care o susţine Blaga, vizavi de o justificare
ontologică a cenzurii transcendente, ca limită metafizică a
gândirii dogmatice poate fi enunţată în felul următor: raportul
dintre cunoaşterea individuată şi misterul existenţial e
reglementat printr-o iniţiativă ontologică anonimă. Renunţând
la mitul veracităţii divine, dar nenegându-l, Blaga va recurge la
o teză mai complicată prin postularea unui contra-mit despre
cenzura transcendentă. Dacă între obiect şi cunoaşterea
individuată este interpolată de Marele Anonim o asemenea
cenzură în mod deductiv, atunci, mitul veracităţii divine cade.
Aşadar, Dumnezeu trebuie ţinut sub observaţie, întrucât,
se pare, că are faţă de noi în cadrul planurilor urmărite o tactică
ontologică şi nu o morală, cum s-a crezut în vechile sisteme
metafizice. Tactica presupune ideea că Dumnezeu ne înşeală şi
ne se sustrage metodic de la adevăr, întrucât ceea ce ne
revelează în chip pozitiv este disimulat, iar ceea ce ne
revelează disimulat se face în chip oarecum „negativ”. În
alcătuirea ontologică a cenzurii transcendente se impune astfel
o integrabilitate în înţelegerea sa, deoarece postularea cenzurii
transcendente s-a impus datorită faptului că o cunoaştere
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absolută - pozitiv-transcendentă şi aplicată cunoaşterii
individuate - ar implica, probabil, o primejdie pentru echilibrul
şi pentru intenţionalitatea existenţială. Lucian Blaga condideră,
totuşi, necesară o triplă motivare a cenzurii: una minimală, una
medie şi una maximală. Le vom prezenta pe scurt, astfel:
1. motivarea minimală: posibilitatea unei cunoaşteri
individuale absolut obiective ar condamna viaţa şi spiritul
creator la stază perpetuă. Aşadar, noi suntem „creaturi înadins
refuzate de adevăr, spre a fi cu atât mai mult creaturi destinate
creaţiei” 31.
2 .motivarea medie: o cunoaştere absolută ar constitui
pentru un individ creatural un dar care ar dezrădăcina creatura
din natura sa proprie. Cunoaşterera absolută ar prilejui o
emancipare a individuaţiei pe care individuaţia, prin firea ei, nar putea-o suporta şi căreia în primul rând i-ar cădea jertfă. De
asemenea, o astfel de cunoaştere ar alcătui o primejdie şi
pentru obiectul cunoscut, care ar putea fi creat după plac şi
astfel, posibil, distrus pe această cale.
3. motivarea maximală: o cunoaştere individuată absolut
obiectivă ar reprezenta o primejdie pentru Marele anonim
însuşi, care ar putea fi scăzut în potenţa sa şi în parte zădărnicit
în intenţiile sale de o asemenea cunoaştere individuată.
În concluzie, orice eventuală cunoaştere absolută proprie
unui subiect periferial al existenţei ar însemna un pericol de
descentralizare a existenţei. Iată, deci, cum aceste trei motive
au o practicabilitate, cel puţin doar în plan virtual, în sensul de
constituire a unei raţiuni suficiente a cenzurii transcendente.
Prima motivare priveşte menirea creatoare a spiritului, de care
Blaga se va ocupa în mod special în studiile sale de filosofia
culturii, a doua motivare e în legătură cu angrenajul existenţial
31

Ibidem, p. 80
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în care este implicat fie subiectul individuat, fie obiectul
cunoscut şi, în fine, a treia motivare priveşte raportul dintre
„Centrul existenţial absolut” şi „cunoaşterea individuată”.
Bariera cenzurii transcendente face parte din fiinţa
noastră, prin ele fiinţăm, ca fiinţe finite, iar o trecere peste ele
ar însemna să ne desfiinţăm. Chiar dacă şi multe mituri (mitul
biblic) şi legende vorbesc despre anume oprelişti şi pedepse în
legătură cu cunoaşterea, nici una nu are sensul pe care Blaga îl
atribuie cenzurii transcendente. Dacă, după aceste legende şi
mituri, adevărul uneori este ascuns şi „tabu”, dar nu inaccesibil,
teoria despre cenzura transcendentă susţine că nu sunt oprite
numai cunoaşteri la care s-ar putea totuşi ajunge, ci e oprită
însăşi cunoaşterea deplină, pozitivă, nedisimulatoare. Omul
neavând posibilitatea să treacă peste această oprelişte, fiindcă
este înscrisă în chiar fiinţa şi structura sa. În cele din urmă,
pentru a se diferenţia de miturile biblice, Blaga subliniază
faptul că: „cea ce îndeamnă pe Marele Anonim la intercalarea
cenzurii nu e, desigur, o gelozie în legătură cu anume secret
profesional, ci o insondabilă grijă pentu echilibrul şi suporul
existenţial” 32.
Cenzura transcendentă aplicată cunoaşterii individuate
are, deci, un caracter totalitar, în sensul că se aplică la nivel
structural oricărei cunoaşterii individuate, şi un caracter
preventiv, prin care se taie accesul la unele cunoaşteri, ce sunt
metafizic primejdioase. Am putea adăuga aici, faptul că această
cenzură metafizică lucrează în planul individuat, ca o pronie
divină în dublu sens: ontologic, vizând păstrarea echilibrului
existenţial şi conservarea misterelor, şi gnoseologic, mizând o
cunoaştere disimulatorie a adevărului prin procedeele specifice
intelectului ecstatic.
32

Ibidem, p. 90
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RADU VASILE CHIALDA

Cafenele, tabloide, saloane şi grădini
„În al său Tableau de Paris, Louis
Sébastien Mercier numără în Paris
cam 700 de cafenele, «refugii ale
trândavilor, azile de nenorociţi»,
locuri în care, în lipsa presei,
conversaţiile răspândesc ştirile şi
noile teorii filosofice” 33. Iată de ce
asistăm astăzi la un fenomen cotidian
pe care îl putem denumi în aceiaşi
măsură, atât cultură de cafenea, cât şi
barbarie de cafenea. Dacă prima nu iar oferi posibilitatea de a convieţui la aceiaşi masă, cea de-a doua
nu s-ar fi aşezat la aceiaşi cafea, iar invitaţia rezidă tocmai datorită
poziţionării culturii faţă de cei care participă la ea, în afara unui
cadru specific. O expoziţie într-o cafenea irlandeză nu conferă
expozantului aceiaşi autoritate ca un spaţiu pe care l-am numi
muzeu sau centru cultural, a căror scop este proiectat expres pentru
astfel de activităţi. Acest fenomen se face prezent respectând şi
preluând tradiţia vechilor saloane ale secolelor al XVIII-lea, al
XIX-lea şi de la începutul celui de-al XX-lea, când nobilii,
burghezii, politicienii şi oamenii cu influenţă, sau cei care
pretindeau şi aspirau la un mediu social înalt, denumit pe atunci
înalta clasă, se adunau într-un cadru festiv şi fie îşi cucereau
partenerele sau partenerii prin dansuri specifice claselor, rangului şi
originii, fie profitau de un mediu larg, frecventat de multe
33

Michel Braudeau, Cafea, cafenele, traducere de Raluca Sava, Art,
Bucureşti, 2009, p. 92.
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personalităţi, pentru a expune teze, a lansa cărţi şi idei: culturale,
artistice, filosofice, politice, sociale etc. Erau foarte puţine cazurile
în care aveau loc astfel de activităţi cu înalte aspiraţii. De cele mai
multe ori se imitau activităţile artistice şi culturale, fiecare fiind în
egală măsură filosof şi om de cultură, în egală măsură pictor şi
sculptor etc., fiecare pricepându-se la multe astfel de activităţi, cu
toate că, în fapt, erau, în marea lor majoritate, nişte amatori
înnăscuţi. Astfel de imitaţii erau cunoscute sub expresia barbaria
de salon a „societăţii de curte” 34. Astăzi, această barbarie de salon
este înlocuită de barbaria de cafenea, locul întrunirii oamenilor cu
înclinaţii amatoriceşti, aşa-zis cunoscători ai sferei culturale.
Fiecare face cultură, oricine poate „pune ţara la cale”, oricine poate
fi elaboratorul vreunei teorii ştiinţifice sau filosofice, oricine poate
critica sau poate adopta poziţia artistului profesionist, savurând
liniştit o cafea împreună cu colegul de companie, citind şi meditând
asupra problemelor apărute în ziarul cumpărat din colţul străzii,
toate acestea sub pretextul cafelei de dimineaţă. Important de
reţinut şi de înţeles este faptul că, ceea ce duce la răspândirea
barbarismelor culturale contemporane, sunt accesul nelimitat la
orice canal media, accesul nelimitat la informaţie, uniformizarea
maselor şi accesul acestora în toate domeniile culturalului,
indiferent de pregătirea şi capacitatea lor şi indiferent dacă acestea
ştiu sau nu să le utilizeze.
Până nu de mult, amintirea saloanelor a fost păstrată prin
tradiţionalele baluri şi banchete. Horaţiu spunea ironic, dar nu fără a
se întrezări un sâmbure de adevăr, că „banchetele prea aglomerate

Cu sensul format în societatea franceză ca „societé polie” şi în cea
engleză ca „society” (oarecum, cu o conotaţie mult mai legată de
societate „secretă”, sau societate restrictivă, elitistă) – în cea
germană „gut Gesellschaft” avea un sens mult mai cultural ca
societate aleasă; Norbert Elias, op. cit., p. 7.
34
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miros a capră [...]” 35. Astăzi asistăm după fiecare reuniune politică,
socială, economică şi culturală, aceleaşi banchete pe care le-am
întâlnit mereu în istorie: la curţile regale şi imperiale, în saloanele
curtezanilor, nobililor şi vasalilor, cu deosebirea că termenul care sa impus într-o societate contemporană globală este cel de „recepţie”
sau „dineu”. Nimic nu s-a schimbat, doar denumirea acţiunii. Se
întâlneşte aceiaşi mediocritate şi circulă aceleaşi subiecte de bârfă,
iar toate acestea se întâmplă de obicei la nivel înalt. Când coborâm
la cafeneaua omului de rând, coborâm şi nivelul de impact. Dacă
recepţiile dau naştere şi răspândesc zvonuri, mass-media:
televiziunea, radioul şi tabloidele stârnesc masele de la mesele
cafenelelor. Unul dintre primele ziare din Italia, Gazzetta Veneta, ce
apărea pentru a fi citită în Cafeneaua Florian din Veneţia, instituită
de contele Gozzi, în fond, un prim tabloid – „cronica evenimentelor
mondene, a bârfelor din oraşul dogilor, acordând un spaţiu generos
anunţurilor de mica publicitate” 36 – are la originea sensului titlului
termenul „gazzetta”, chiar dacă ironic, însemnând „coţofană”, o
pasăre cam indiscretă şi vorbăreaţă. Honoré de Balzac spunea
despre această cafenea că este „în acelaşi timp bursă, foaier, sală de
lectură, club confesional şi e atât de prielnic pentru numeroasele
chestiuni care privesc ţara, încât unele veneţiene habar nu au cu ce
se ocupă soţii lor” 37. Acesta este şi rolul cafenelei, cafeaua te face
să vorbeşti, să te agiţi şi să iei atitudine: „motiv pentru care în
lumea musulmană emirii şi imamii – după ce au considerat că este o
băutură excelentă pentru cei dornici să se roage noaptea şi utilă
pelerinilor care călătoreau cu cămilele în deşert, oamenii singuri şi
unii, şi ceilalţi – s-au răzgândit când au constatat că îi incită pe
cetăţenii obişnuiţi să vorbească mai mult decât trebuie; ba mai rău,
să vorbească între ei, să discute în cafenele. De aici şi până la a se
35

Sven Ortoli, Michel Eltchaninoff, Dineurile mondene, manual de
supravieţuire, traducere de Mona Ţepeneag, Art, Bucureşti, 2008, p.
39.
36
Michel Braudeau, op. cit., p. 14.
37
Ibidem, p. 15.
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pune pe meditat, e doar un pas” 38.
Tabloidele, ziarele „despre”, „la”, „cu” şi „de” vorbă, reprezintă în
acest caz sursa de multiplicare a informaţiei. Este sugestiv celebrul
episod în centrul căruia Moromete şi cei din anturajul său se adunau
la o reuniune în centrul satului, citind ziarul şi dezbătând politica
statului, ca şi cum competenţa lor era peste cea politicienilor
vremii 39. Doar Moromete citea, ceilalţi nu ştiau nici măcar o buche,
dar se încumetau să pară o elită a satului lor. Disputa lor ilustrează
cu amănunte ceea ce ar însemna o cafenea astăzi. În faţa fierăriei lui
Iocan, aşezaţi ca şi cum s-ar afla la o masă rotundă, discreditau
puterea politică, aprobau informaţiile, cădeau de acord asupra unui
punct comun pe care toţi îl înţelegeau, dar cu toate acestea, contrar
ziarului dezbătut, mediocritatea lor se impune prin transfigurarea
informaţiei la nivelul competenţei lor. Şi fenomenul se repetă
constant. Câte un „Moromete & co” întâlnim în toate colţurile
lumii, iar uneori participăm şi noi la astfel de reuniuni, voit sau nu.
La fel se întâmplă şi atunci când salonul, ori cafeneaua, devin
compartimente de tren, fumoare, buticuri de cartier, saune, băi
comune, saloane de înfrumuseţare, săli de aşteptare etc. Întrebarea
cea mai frecventă astăzi, cel puţin atunci când vine dinspre cei care
detestă acest tip de barbarie, este: ce se întâmplă când tabloidele
devin ele însele cafenele? 40 Dacă la omul mediocru se mai pot
închide ochii atunci când participă la răspândirea barbariei de
cafenea, să ne mai minunăm atunci când însăşi administratorii
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Ibidem, p. 99.
„Era vorba de N. Iorga. – Aşa crezi tu! protestă Moromete jignit.
[...] «Ei, ce mai spune ziarul, Moromete?» «E oţ... pe mă-sa» zice.
«Cine?» «Ăsta, Gheorghe Brătianu.» «Păi parcă spuneai că e
deştept!» «E deştept, dar e oţ»”; Ion Bălău, Texte comentate, Marin
Preda, Moromeţii, Albatros, Bucureşti, 1979, pp 90-91.
40
www.cafeneaua.ro, un loc virtual al cărui subtitlul „te provoacă să
gândeşti”, să fi „pe val”, să faci „căutare” şi să fi la curent cu cele
mai „recente”, „populare” şi „controversate” „subiecte noi” – o
colecţie de bârfe, citate şi informaţii foarte diverse.
39
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acestor spaţii publice creează breşe prin care barbaria poate să-şi
facă loc în sfera culturală? Tot mai mulţi întreprinzători, sub
pretextul selecţiei clienţilor şi aspiraţiei la o clasă socială înaltă, cu
pretenţii culturale, cad în păcatul acestei „barbarii de masă” 41,
invitând potenţialul client la un „art-caffé”, la o librărie unde se
poate servi răcoritoare, ceai şi cafea, ori la o piesă de teatru în piaţa
din centrul oraşului etc.
Barbaria saloanelor este surprinsă foarte ironic de către Sven
Ortoli şi Michel Eltchaninoff în Dineurile mondene, manual de
supravieţuire, unde aceştia joacă rolul unor „jurnalozofi” 42 sub
acoperire la un dineu şi a căror scop este de a identifica orice urmă
de „filo-snobism”. Franţuzescul „societé polie” se britanizează în
„politically correct”. La un astfel de dineu fiecare se laudă cu
propriile lor cunoştinţe, ba mai mult, se exagerează până la extrem,
dând dovadă de snobism acut, boală ce rezultă din însăşi
semnificaţia termenului „snob” – sine nobilitate (fără nobilitate) –
care arată caracterul paradoxal al cafenelelor şi dineurilor. Spre
deosebire de saloanele nobililor şi „oamenilor de curte”, acestea
reunesc snobi, parveniţi, chiar şi intelectual, de unde şi înclinarea
noastră mai mult către barbarie. Acestui snob, sau, mă rog, acestui
barbar „îi place să facă pe ţăranul de la Paris. În costum de catifea
raiată, acest bărbat cumsecade, de modă veche, detestă
sofisticăturile filosofiei contemporane şi pozează în înţelept”43. Mai
mult, „adoră să fie aşa” 44.
Saloanele, astăzi dineurile sau recepţiile înlocuiesc grădinile

Iar aici oricare sens al termenului „masă” este valid, fie cel de
„masă” ca societate de indivizi mediocri şi uniformi spiritual, fie cel
de „masă” ca obiect cu trei, patru sau mai multe picioare stabile, la
care se aşează orice individ pentru a soarbe din ceaşca de cafea,
sensuri care conferă barbariei forme particulare precum: barbaria de
masă, de consum, ori barbaria la masă, consumată.
42
Sven Ortoli, Michel Eltchaninoff, op. cit., pp. 18, 22-23.
43
Ibidem, p. 122.
44
Idem.
41
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amenajate pentru petrecerea timpului 45. Aceleaşi fenomene le
întâlnim astăzi, nu numai în cafenele, ci şi pe băncile parcurilor şi
grădinilor de vară. De altfel, Jean-François Mattéi surprinde
barbaria făcând o hermeneutică a „grădinii lui Epicur” 46, acolo
unde barbarului se plimbă pe aceleaşi alei cu cel civilizat, dacă nu
cuva se chiar confundă, salutându-se în acelaşi fel. Snobul transpare
aşadar, ca forma alterată a nobilului, iar cafenelele şi dineurile
contemporane ca spaţii alterate ale grădinii epicuriene şi a
saloanelor de altă dată, spaţii special amenajate pentru ca barbarul
cultural de astăzi să se manifeste în voie, unde „ceilalţi sunt peste
tot aceiaşi [...] faţă în faţă cu mine”47. În alte medii, fenomenul
saloanelor devine un fenomen de clacă 48, unde falşii filosofi, aceşti
„clăcaşi ai culturii” 49, cei care mimează filosofia, devin instigatorii
culturii, recenzorii şi propagandiştii acesteia, formând şi controlând
opinii.

Cosmina Oltean-Cuplu primordial
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Ibidem, p. 71.
Jean-François Mattéi, Barbaria interioară: eseu despre imundul
modern, traducere de Valentina Bumbaş-Vorobiov, Paralela 45,
Piteşti, 2005, pp. 25-28.
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Sven Ortoli, Michel Eltchaninoff, op. cit., p. 79.
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Nicolae Râmbu, Tirania valorilor, studii de filosofia culturii şi
axiologie, EDP, Bucureşti, 2006, pp. 6-7.
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Ibidem, p. 19.
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Petre P. Bucinschi

Istorie şi Prezent

Acum câteva zile credeam că mă aflu în centrul lumii. Mă
veţi întreba: de ce? În primul rând pentru că oraşul Braşov, în
care mă găseam, prin coordonatele sale este proiecţia unei
imagini subiective. Te face să te simţi prin tot ceea ce îţi
oferă, la intersecţia marilor drumuri ale umanităţii. În al
doilea rând pentru că, atunci când am constatat acest lucru,
mă oprisem undeva pe axul principal al bătrânului oraş. În
spatele meu – Biserica Neagră (sec. XIV-XV), Liceul
Honterus, al cărui ctitor a fost Johannes Honterus (14981549) şi casa în care s-a născut compozitorul, dirijorul şi
pedagogul Paul Richter (1875-150). În faţa mea – clădirea
Casa Sfatului (atestată documentar în 1420, a cărei construcţie
se extinde în 1515-1528, renovată în actuala formă după
incendiul din 1689) pe frontispiciul căreia se află în relief
vechea stemă a oraşului, actualmente Muzeul de Istorie. În
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spatele ei – biserica Sfintei Adormiri construită de cetăţenii
români ortodocşi din Braşov în anul 1896, sub domnia
Împăratului şi Regelui Francisc Iosif I, Mitropolit al
românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania fiind
Arhiepiscopul Miron Românul; undeva, în spatele ei, pe
străduţa Sfântul Ioan, clădirea în stil Baroc, ce adăposteşte în
incinta ei mănăstirea Franciscană şi biserica romano-catolică
Sfântul Ioan, datată din 1506 (cu două sute de ani înaintea
acestei date a funcţionat mănăstirea de maici a ordinului
Clarisa); pe faţada clădirii - monumentul crucificării lui Iisus
în mărimea naturală, iar undeva în spatele ei expresia
modernă a unui hotel şi toate într-o perpendicularitate
perfectă.
În stânga mea – Muzeul memorial „Casa Mureşenilor”
unde s-a născut şi a trăit compozitorul Iacob Mureşianu
(1857-1917) , mai sus, pe aceeaşi parte, biserica Sfânta
Treime ridicată în anul 1787 de toţi cetăţenii de religie
ortodoxă din interiorul cetăţii Braşov, în timpul Împăratului
Iosif al II-lea. Mai jos de Casa Mureşenilor, pe aceeaşi parte,
biserica romano- catolică, ridicată pe locul unei Bazilici mai
vechi (1776-1782), reprezentativă, în stil Baroc cu vitralii. În
dreapta mea, Casa Negustorilor (1544-1545), actualmente
restaurantul Cerbul Carpatin.
În linie dreaptă cu el, dar puţin mai sus, casa medievală
(sec. XVI-XVIII ) în, care a funcţionat prima farmacie din
oraş (1514) ce a suferit mai multe modificări după incendiul
din 1689.
Am pornit către cartierele nou construite;
Braşovul nu îşi putea permite luxul de a nu arăta lumii şi
această faţă.
Am întâlnit arhitectura specifică oraşelor mari şi nu numai
atât, agitaţia, neliniştea, febra centrelor comerciale, ritmul
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trepidant al vieţii de zi cu zi , o civilizaţie a blocurilor cu
multe etaje, a autostrăzilor şi, culmea, toate acestea într-un
oraş care trăieşte şi astăzi prin istoria lui! Şi când te gândeşti
că ambele, vechiul şi noul convieţuiesc atât de bine fără ca
măcar să se deranjeze reciproc.
Braşovul…câte plimbări atâtea noutăţi, oare cine şi când
i-ar putea cunoaşte întregul mister?
Poate l-au aflat deja oamenii mari ai oraşului:
filozofi, artişti de toate genurile, oameni politici, toţi cei fără
de care umanitatea ar fi fost un pic mai singură. Oraşul îţi dă
totul, însă, fără să îţi dai seama fură şi el partea lui, un pic din
sufletul celui pe care-l primeşte şi de nenumărate ori îţi
deapănă o poveste de dor, sugerându-ţi o operă. După gelozie,
alean şi dor se alege un trubadur al acestor locuri. Chiar dacă
îţi este dor de fulger, dacă îţi este dor să-ţi cânte Laie-Chioru,
poţi asculta cum cântă, departe, într-o grădină de vară, lăutarii
ce-ţi pot dărui starea de graţie, ceva ce uneşte, ceva ce se află
înăuntru, ceva ce traversează toate simţurile, toate intenţiile
cunoaşterii umane, sensul, adică fiinţa. Fiecare om are în viaţă
un model la care se raportează în permanenţă. Într-un oraş
aglomerat situaţia s-ar traduce prin faptul că ai nevoie de un
punct de reper. Punctul meu strategic în Braşov este Biserica
Neagră, nu doar pentru înălţimea ei, ci şi pentru că se află
aproape de locuinţa mea. Prin hăţişul străduţelor şi caselor
acoperite de praful istoriei, în numai două minute reuşeam să
localizez monumentul. Încercam zilele trecute, după ce am
declarat război tuturor mijloacelor de transport în comun ,
inclusiv tramvaiului, să îmi compun un scurt itinerar; îmi
propusesem să vizitez cartierul Schei şi să parcurg măcar un
kilometru sau doi pe dealurile din jurul cartierului. Pentru
după-amiază mi-am propus să acord ceva mai multă atenţie
monumentelor istorice din acest cartier. Aşa cum mă
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aşteptam, din loc în loc, pe străduţe, vânzători ai amintirilor
vechiului Schei. Cartierul Schei înseamnă amalgam de artă şi
cultură, înseamnă biserica Sfântul Nicolae, ctitorie voievodală
din secolul al XV-lea, Prima Şcoală Românească atestată
documentar în secolul al XVI-lea, sediul tiparniţei coresiene,
al primei gramatici româneşti, al primei cronici cu subiect
românesc din ţară. Înseamnă monumentul Diaconu Coresi
(1556-1583), cel care a oficializat definitiv biruinţa scrisului
în limba română, înseamnă troiţele ridicate de căpitanul Ilie
Birt, din care azi se mai păstrează doar două, una placată pe
casa sa (1748, la intersecţia străzii Pe tocile şi strada care îi
poartă numele) şi alta în Piaţa Prundului, ridicată în anul
1738. Actul ctitoricesc al troiţei este înscris în grafie chirilică
pe faţada nordică. Reparând troiţa la anul 1780, prin propria
cheltuială, Ilie Birt aşează o nouă inscripţie, de data aceasta
în grafie latină, inscripţia purtând în locul vulturului bicefal
iniţial, stema mare a României. Înseamnă monumentul Eroilor
Dezrobitori de Neam ridicat în anul 1939, înseamnă casa în
care s-a născut şi a copilărit poetul Şt. O. Iosif (1875-1913).
Mai jos Liceul Andrei Şaguna, clădirea în care a avut loc între
27 februarie şi 11 martie 1882 primul spectacol cu operetă
românească ”Crai Nou” pe versuri de Vasile Alecsandri, sub
bagheta autorului, compozitorul Ciprian Porumbescu, clădire
în curtea căreia la 8 octombrie 1909 Aurel Vlaicu a prezentat
modelul maşinii sale de zburat. Înseamnă Poarta Ecaterinei
(XVI- lea), înseamnă Poarta Schei, reconstruită în 1828 pe
vechiul amplasament de către Primăria oraşului, în josul
căreia se află Sinagoga construită în 1901 în stil maur de către
cunoscutul arhitect Paul Baumhom, înseamnă Strada Sforii
localizată între străzile Cerbului şi Poarta Schei, atestată în
documentele din secolul XVII ca un simplu coridor, pentru a
ajuta munca pompierilor. Lăţimea acestei străzi variază între
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1, 11 şi 1, 35 metri, ceea ce îi oferă titlul de cea mai îngustă
stradă din Europa. Strada Sforii, cu o lungime de 83 de metri,
reflectă tendinţele de urbanizare a Braşovului medieval, şi
câte altele.
Enumerându-le, nici nu ştii la care să te opreşti. Aşadar,
se cerea o nouă privire către turnul-reper al Bisericii Negre.
Era tot acolo şi atunci m-am îndreptat spre una dintre colinele
aflate în apropiere, am urcat, eram deja la o oarecare înălţime
şi vedeam toată panorama oraşului scăldată în acel fermecător
spectacol al luminilor, fără început, fără sfârşit. Un final
trebuia totuşi să existe, eram uşor dezorientat, mă copleşise
toată emoţia oraşului. De acolo, de sus, turiştii de diferite naţii
treceau pe lângă mine, iar eu mă simţeam ca o cârtiţă care
visează. Din icoana amintirilor mă scrutau clipe obosite,
adunate în muşuroaie de sfâşietor imobilism. Un fir de lumină
rătăcit îmi broda cu aur umărul stâng şi altfel simţurile mele sau împăcat, s-au liniştit, iar eu măsuram timpul care îmi arăta
acelaşi anotimp şi acelaşi peisaj. În acest vârtej al timpurilor,
cu filozofia, ştiinţa şi mărturia secolului luminilor, Faust
străbate secolele ca Odissea, dând aventurii umane un nou
sens şi finalitate.
Era ceea ce gândeam, era o clipă de meditaţie în drumul
meu spre casă, călcând alene, pe caldarâmul străduţelor cu iz
medieval. Ajuns în centrul oraşului îmi părea că străzile se
mutau din loc de atâta agitaţie.
Avusesem parte de un strop de linişte doar la Biserica
Buna Vestire construită în 1934-1936, construcţie în care se
strânsese parcă presiunea sentiment al neputinţei omului în
faţa lui Dumnezeu şi a marilor valori. La câţiva metri
depărtare mi-a atras atenţia un covoraş de lumânări. Trecătorii
se apropiau, rămâneau câteva minute, aprindeau lumânări,
aşezau flori şi plecau mai departe, ca într-un ritual al tăcerii
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în freamătul oraşului. M-am oprit şi eu pentru câteva minute
şi n-am cules decât tristeţe şi tăcere. Am pornit spre casă şi de
departe, am aruncat o privire înapoi. Totul se petrecea
conform legilor fiinţei, oamenii vin şi pleacă, îşi aduc aminte
şi apoi merg mai departe, pentru că însăşi viaţa nu îţi dă voie
să te opreşti, cu atât mai mult oraşul.
Cuvântul Scris şi Vorbit
Cuvântul, racordat la tehnică şi progresul comunităţii,
şi-a descoperit noi virtuţi. Astfel, în scris sau vizualizat, poate
face înconjurul lumii stocând informaţia culturală, politică,
sociologică.
El devine un reper subtil, un personaj controversat pe
scena unui Teatru Mundi, căpătând o perspectivă
multidimensională în mişcarea ce transformă percepţia şi
înţelegerea. S-a afirmat adeseori despre cultura mass-media că
deplasează câmpul gravităţii sistemului nostru de referinţă, că
pune problema în termeni de realitate şi de pseudorealitate.
Că astăzi trăim mai multe realităţi o simţim din plin, dar
impresia celei mai puternice realităţi aparţine radioului şi
televiziunii. Filmul, teatrul, literatura, deschid calea de acces
spre real prin intermediul cuvântului scris sau rostit, prin
rapiditatea şi modalitatea lui de transmitere, transformând
chiar comunicarea la care se mai adaugă plusul şi aportul
imaginaţiei.
Avea dreptate Baudelaire când o saluta pe regina
facultăţilor: imaginaţia, „divin înrudită cu infinitul.” Dacă o
carte scrisă se adresează în primul rând naţiunii, o pagină
rostită din aceeaşi carte îşi mai adaugă şi puterea auditivă care
subminează sensibilitatea şi afectivitatea.
Astfel, comunicarea de la emiţător la receptor se
efectuează printr-un circuit special, printr-un transfer empatic.
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Simultând şi provocând cele două atribute, procesul incumbă
o percepţie culturală corectă, o intimitate deosebită cu
receptorul, o experienţă câştigată prin studiu şi inteligenţă.
Cuvântul poate să se lovească, să se mişte, dând naştere
unor noi forme de comprehensiune a limbii, limba vorbită de
scriitorul operei sale devenind un remarcabil model de flux,
pregătindu-i pe ascultători şi cititori pentru îndelungatele
exerciţii de cultură şi civilizaţie. Un metronom cu totul diferit
bate măsura în spinarea noastră, raţiunea actuală se
deplasează într-o altă tonalitate şi dacă totul s-a spus, îi
aşteptăm în continuare pe scriitori să completeze paginile albe
ale literaturii contemporane, aşteptăm un debut decantant în
poezie, aşteptăm un prozator român care să fie tradus în toate
limbile pământului.
Dar cititorul cu urechea de la colţul străzii, acest
singuratic, reprezintă mulţimea. Mulţimea este tot ce poate fi
mai nefilozofic, ea nu are timp şi nici chef pentru literatură
sau filozofie, ea îşi trăieşte cu atâta plăcere viaţa ei, încât nu
are nevoie de concepte, ea este o pastă fără formă dar cu
instincte nu o dată inteligente.
Mulţimea străzii simte colosal, nu gândeşte deloc dar alege
bine, numărul mare nu decide în cele din urmă nimic. Pe cât
de multă pe atât de slabă este mulţimea, stăpânul ei este,
singuratic, scriitorul, mulţimea îl scoate din anonimat, îl
scoate vorba vine, că nu tot ce face parte din această mulţime
participă la această scoatere.
Şi totuşi o parte din ea îl scoate pe scriitor din
anonimat, se lasă în extaz, calcă în picioare autoritatea lui,
după care îl bea într-o lingură de apă.
Scriitorului îi ajunge că prin cuvântul său este
nemuritor. El există de când lumea, el este de fapt un prim
termen, cheia de boltă a micului sistem filozofic.
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Dar pentru cel de-al doilea termen, acela al străzii, filosofia
este un rahat. Acest „el” al străzii crede că milioanele de
dolari sunt alfa şi omega, în timp ce scriitorul, atunci când
termină de scris o carte, nu îşi doreşte decât să o uite, pentru a
se apuca de scris o alta.
Literatura ca Respiraţie şi Reper
Prin ceea ce putem numi conţinut şi, mai ales poate,
prin formă, apropiem proza, literatura de spiritualitate, de
sursa şi de suportul ei fizic, fiziologic chiar. Este vorba de
acea spiritualitate inaparentă şi definitivă ca lumina zilei de zi
cu zi, inutil poate, impracticabil călăuzitoare sau, cel puţin
liniştitoare şi dătătoare de iluzii în privinţa faptului că
salvarea, aici, nu peste mări şi ţări, aici şi acum, nu într-o zi
de „apoi”, ne este la îndemână.
Trebuie doar să învăţăm să respirăm, să gândim şi să
vorbim în ritmul propriei respiraţii, parcurgând lumea fără de
căutare, o respiraţie care ştie mai multe despre noi şi despre
univers şi care face să fim mereu în acest univers, să nu ne
scape, să nu-i scăpăm. Literatura, ca respiraţie a universului
în noi şi ca prezenţă atomică a noastră înşine în univers.
Spiritualitatea europeană pare a ne fi complicat existenţa, a
fost, este când cultură, când o religie, de fiecare dată
sistematică, oricum logos şi dialectică, de ce nu am vedea în
ea încercarea unor nomazi care, deşi de mii de ani stabiliţi în
acest colţ terminal de pământ care este Europa, tot nomazi,
aventurieri fugiţi, goniţi de acasă au rămas peste veacuri şi
veacuri. De ce aşadar nu am vedea în spiritualitatea acestor
eterni instabili, veşnic nestabilizaţi care sunt europenii, care
suntem ca europeni, o încercare infinită, constitutivă, care
deja a făcut şi s-a făcut istorie monumentală, o încercare deci
de reamintire, de regăsire a originilor, adică a respiraţiei, într-
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un aer de baştină, de mult pierdut şi poate irespirabil, o
încercare de a-ţi da tocmai aere.
Istoria europeană ar putea fi asemănată cu o aritmie, cu
un astru formator, cu o nesfârşită sete de a respira din nou, ca
la nişte începuturi nicicând de fapt trăite, de a respira firesc,
universal, hrănitor, inspiraţie – gândire, expiraţie – datorie şi
dare, respiraţie imensă a gândirii, pas cu pas, făcând lumea
drum. Faţă de ritmul frazei care niciodată nu este de fapt frază
ci enunţ, propoziţia prin care se construiesc prozele zilei de
azi, proza lui Mircea Eliade pare un reportaj, după cum spun
unii, care nu-şi poate depăşi, şi poate că nici nu încearcă,
europenismul de fond, adică pitorescul, senzaţionalismul,
gustul aventurii.
Numai că încercarea de refacere a inspiraţiei, gândire şi
verb, primordială în cotidianitatea ei de primă zi a lumii, nu
este poate tocmai o aventură, un voiaj, lirism sau erotizare,
inflamarea frazei. Proza zilelor noastre caută să ne reînvie, să
respirăm, adică să mergem gândind cu gândul. Faptul
fundamental al literaturii devine nu fraza care se caută, adică
istoria topindu-şi ţeluri şi tot stabilindu-şi paradisuri, ci
propoziţia: Parcursul complet, istorie de fiecare dată deja
străbătută, traseu.
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IONEL NEAMTZU

OAMENI (VII.) 50
Sala pașilor pierduți a Universității era plină de studenți.
Se plimbau agitați, așteptându-și rândul la examene, într-o
atmosferă încărcată de prea multă știință adhoc. Fiecare punea
întrebări și dădea răspunsuri. Pe cei ce coborau scările, ieșind
de la examen, nu-i lăsau să plece până nu aflau dacă
profesorul întreabă greu, e bine sau rău dispus, etc. se dădea
un adevărat asalt asupra lor. Teama și neprevăzutul îi făcea

Fragment din volumul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la editura
,, Gens Latina” din Alba Iulia
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solidari pe acești oameni, adunați de pretutindeni, care în alte
împrejurări ar fi trecut indiferenți unul pe lângă altul.
Portarul, în cușca lui împodobită cu manuale de vânzare,
împărțea scrisorile sosite celor veniți să și le ridice. Tamara
și-o ceru pe a ei și după ce le citi fugutiv, o vârî în servietă. Se
plimbă apoi cu Magheru dealungul Sălii pașilor pierduți.
La ce oră începe? întrebă el.
La zece, răspunse ea cu teamă, uitându-se nervoasă la ceas.
Mai am douăzeci de minute.
Un profesor străbătu sala, urcând scările. Studenții de la
drept salutară cu respect, pe când cei de la celelalte facultăți
nici nu-l băgau în seamă. După câtva timp se ivi alt profesor,
căruia îi adresau salutări până la pământ studenții de la litere.
Tamara, cu toată frica ei, observă acest fenomen și începu să
râdă:
Vezi ce bine educați sunt studenții în perioada examenelor?
În timpul anului nici unul nu și-ar ridica pălăria; fiecare își
duce numai mâna la chipiu.
Interesul face minuni, răspunse Magheru. Dar spune-mi,
Tamara, vrei să pleci neapărat acasă după examenul acesta? o
întrebă el, timid, cu glas scăzut.
Trebuie Alioșa. Mama mă așteaptă; căci n - are pe nimeni în
afară de sora mea, care e mai mică decât mine. Probabil voi fi
nevoită să accept o funcție la Primărie, sau să mă mărit cu un
om bogat, care umblă de mult după mine. E singura scăpare.
Dacă ar fi vorba numai de persoana mea, aș prefera să îndur
cea mai neagră mizerie, decât să accept soluția din urmă. Dar
e vorba de familie și mama ține la omul acela, care ne-a ajutat
mult. Trebuie să-i fac pe voie.
Magheru simți lovitura în plin, căci se opri pentru a lua aer.
Vrei să te măriți?
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Încă nu știu, Alioșa. Scrisoarea care am primit-o astăzi de
acasă, îmi reamințește însă de obligamentul contractual. Ai
mei sunt în mizerie și eu trebuie să le vin în ajutor.
Magheru nu mai putu spune nimic; căci nodul ce i s - a
așezat în gât, nu-l lăsa să vorbească. Descurajarea și tristețea
îl copleșiră cu totul. Nu mai avu putere să se reție:
Am crezut că ții mai mult la mine, Tamara.
Ea răspunse melancolic.
Tu ai fost unicul om pe care l-am iubit și-l iubesc, cred că o
știi aceasta. O știe Universitatea întreagă, căci până la tine nu
se poate lăuda nici un bărbat că a dobândit favoarea mea. Dar
ce pot face împotriva sorții? Noi Rușii, suntem fataliști. Tu nu
te poți căsători cu mine, cum mi - ai propus, căci n - ai încă
licența, n-ai post și n - ai armata făcută. Iar eu nu pot iubi
oamenii cu post, cu armata făcută şi cu Universitatea
terminată. De aceea, e mai bine să ne despărţim; nu pentru
totdeauna, căci desigur împrejurările te vor aduce din când în
când pe la Bălţi și atunci, cu toate că voi fi măritată, te voi
primi cu bucurie. Nu va fi între noi nici o schimbare, doar o
terţă persoană care nu ne va inoportuna prea mult, căci e mai
în vârstă cu cinsprezece ani decât mine.
Întâlniră pe Volodea și pe Mișa. Veneau amândoi de la
examen. De pe fața lor nepăsătoare se vedea că nici unul n - a
reuşit, însă faptul nu prezenta pentru ei gravitate. Examenul îl
socoteau ca pe un „tour de force” al memoriei și joc al
hazardului și niciodată ca pe un criteriu al valorilor.
Ce faceți așa pe englezii? îl luă Tamara în primire.
Am căzut amândoi la Civil, raportară ei râzând. Ce întrebări
tâmpite! Tu ai terminat, Magherule?
Nu, răspunse acesta; poimâine îmi vine rândul. Dar e foarte
probabil să las totul pe toamnă. Nu-mi arde de învățat.
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Bine faci, strigă Volodea, iată un om inteligent, care nu se
lasă influențat de mediu. Peste vară, cu burta la soare, poți
învăța mai bine. I-am spus-o și lui Mișa. Atunci nu ești
preocupat de alte probleme, ca aici la Iași. Te vei prezenta cu
noi.
Numai să nu dea faliment cu voi, replică Tamara, căci atunci,
pentru a vă aplica teoria, ar trebui să aștepte o nouă vară. Dar
scuzați-mă, trebuie să intru la examen. E ora zece.
Strânse mâna la toți emoționată și dispăru, urcând scările
Facultății de litere.
VIII.
Tamara a luat ultimul examen și se pregătea să plece.
Magheru nu s - a supus la nici un examen. Trist și apatic,
devenise cu totul indiferent la studii; singura realitate care-l
preocupa și care-l ține în încordare, era plecarea Tamarei. Nul mai interesa nimic și nu ieșea nicăieri. Toată ziua o petrecea
culcat în pat, cu fața către tavan. Gândurile și tristețea îl
făceau incapabil de orice sforțare. Abia când era ora de
întâlnire cu Tamara, sărea din pat electrizat și se îmbrăca
repede, alergând cu înfrigurare la locuința ei. Numai aceste
momente îl scoteau din pasivitatea lungă și dureroasă în care
căzuse; restul timpului nu conta pentru el. Senzaţia de părăsire
şi singurătate, care-l apăsa adânc, dispărea în apropierea ei,
pentru a face loc unei fericiri efemere, sortită să dispară într o zi.
Aseară, după ce conduse pe Tamara acasă de la berărie, se
reîntoarse abătut la restaurant, căci îi era teamă de
singurătatea din camera lui. Tovarășii săi care nu plecaseră, l au întâmpinat cu alai. El bău cu ei până dimineața, simțind
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dorința de a găsi consolarea în alcool. Pentru prima dată în
viața lui se îmbătă rău, încât a trebuit să ia o trăsură să-l ducă
acasă. Amorțit și totuși conștient, cu sufletul liric și exaltat de
beție, el simțea mai adânc tragicul despărțirii de Tamara în
starea în care se afla. Într - un astfel de moment ar fi fost în
stare să-și ia viața fără frică, simțind numai bucurie. O
bucurie mistică, provenită din dorința de a muri pentru un
lucru mare.
Era târziu și el nu se ridicase încă din pat. Afară era
întuneric. Câteva lumini își trimeteau razele în camera lui
mică, proiectându-se pe dulap și pe masă. Dezordinea din
odaie se întrezărea perfect la lumina acestor albe scânteieri:
haine aruncate, cărți răvășite, mașina de bărbierit neștearsă,
stând alături de ceașca de ceai și de ceainic. Un scaun,
răsturnat de-a curmezișul odăii, era mărturia celor întâmplate
aseară, când abia şi-a nimerit patul. Toate lucrurile zăceau
împrăștiate, încât cu greu își culese cravata, butonii, ciorapii și
pantofii. Se spălă pe întuneric, căci nu mai avea chibrite şi nu
voia să dea ochii cu proprietăreasa ca să ceară. Când isprăvi
cu îmbrăcatul, auzi zgomotul unei birje care se opri la poarta
lui. Nu-i dădu nici o atenţie. Dar peste câtva timp se auziră
pași pe coridor; uşa se deschise și el recunoscu pe Tamara,
care era urmată de birjar, aducând bagajul ei.
Ce stai așa pe întuneric? întrebă ea surprinsă, abia
descoperindu-l în odaie. Credeam că nu e nimeni acasă.
El rămase mut, neștiind ce să spună. Era uluit de această
vizită. Dintr - o dată i se lumină întreaga cameră, fără să aibe
nevoie de lumină.
Cum, n - ai lumină electrică? întrebă ea din nou, căutând
butonul.
Mă duc să aduc chibrituri, zise el alergând spre ușă.
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Tamara îşi rândui bagajele și plăti birjarului. Magheru
aprinse lampa; se strădui să facă puţină ordine, însă urmarea
zelului său fu că sparse o farfurie, ceea ce provocă râsul sincer
al Tamarei. Ea şedea pe pat, cu un picior pe un scaun și cu
mâinile împreunate peste genunchiu. Părul ei strălucea în
bătaia slabei lumini a lămpii, răspândind nuanțele unei
singure culori. Linia corpului ei se desena voluptos în
ondulațiuni șerpuitoare, rochia îi desvelea pulpele, arătând o
superbă formă de picior. Era îmbrăcată într - o rochie subţire
de vară, strânsă pe talie, aranjată cu eleganță și cu gust pe ea.
Îmbrăcămintea ei sinuoasă te obseda. Înfăţișarea castă a
obrazului contrasta cu acest exterior turburător, care îți
aprindea sângele.
M - am mutat la tine, Alioşa, zise ea, examinând curioasă
camera. Am de stat încă patru zile la Iaşi; aceste patru zile
vreau să le petrec cu tine împreună. Vino, ajută-mi să așez
lucrurile în dulap.
Sări de pe pat şi-şi desfăcu valiza. Își făcu loc în dulap,
unde desordinea era stăpână ca și în cameră. Dădu lui
Magheru lucrurile ca să le așeze; acesta zăpăcit şi tulburat, le
luă cu evlavie, ca şi când ar fi atins lucruri sfinte.
După ce termină, Tamara deretică prin odaie. Aprinse
„Primusul” și puse de ceai. Când ceaiul fu gata, ea se așeză pe
marginea patului cu ceaşca în mână și-l sorbi mulţumită.
Vezi ce bine e să fie o femeie la casă? zise ea către
Magheru, care credea că visează. Imediat arată altfel camera.
Şi tu arăţi altfel, dragul meu. Parc - ai înviat.
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Tatiana Scurtu-Munteanu

Pe stea
Polară stea pe ochii mei
spre zidul Basarabiei,
pe coama balanţei,
în scânteia romanţei.
Polară stea pe visul meu,
cu fruntea pe Mausoleu,
cu pieptar în amulete.
A mai căzut încă o stea,
în vid, precoce, viaţa mea
a curs printre degete.
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Nu sunt ca voi
Nu sunt ca voi –
Zăpadă-n primăvară
Şi nici împovărată de noroi,
Am părul despletit
Şi flori în poală,
Nu sunt ca voi, nu sunt ca voi, nu sunt ca
voi.
Nu sunt ca voi –
Cu ochii plini de boală
Şi nici îndoliată de război,
Am hainele pe mal
Şi gândul în cerneală,
Nu sunt ca voi, nu sunt ca voi, nu sunt ca
voi.

Adio, pică frunza...
Adio, pică frunza,
Tristeţea te-mpresoară
Şi doru-i peste tine,
Iar viaţa-i o povară.
În ochi îţi văd tăcere,
În suflet condamnare,
Că rost în lumea asta
Fără de rost nu are.
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Adio, pică frunza
Şi-n templul adormirii,
Doar cugetul veghează,
Căci asta-i legea firii.

Cununia florilor de tei
La cununia florilor de tei
M-aşez, pământ să cadă peste mine,
Să mă îmbib cu dorul zămislirii,
Ofrandă rituală pentru zei.
Să pot sculpta privirea, izvor
Să curgă-n stele
Prin venele lipsite de vecie,
Parfumul stors din agonie,
De tei, florală cununie.

Averse
Cenuşa îşi revarsă mânia
Peste lacuri îngheţate de bronz,
Străzile se-acoperă cu fum,
Iar bezna devine galbenă.
Păpădiile au umplut aerul
Cu amarul dorului,
Laptele lor curgând
Prin venele minţii.
Vidul completează
Dispariţia sălciilor plângătoare
Din lacurile de bronz.
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Trecere
Braţe s-au uscat în pietre cântătoare,
Petale în puzzle s-au topit,
M-aşez pe asfalt şi caut oameni-floare.
Pământul sub mine a îmbătrânit.
Arde vântul solar peste oase,
Mă îneacă zăpada uitării
În roua-ngheţată, rămân anxioase
Ecouri dintr-ale-ndurării.
Urme de zeu curmate în riduri de stea
Îşi caută mitul în paşi de balet,
Şarada pe tâmple, spre poli, vraiştea,
Se-agaţă de versuri şi cade încet.

Rugăciune
Rog cuvântul zi de zi
Să nu-mi ardă lumânarea,
Dar îmi picură din ceară,
Flacăra-mi soarbe candoarea.
Rog cerneala suferindă
Să nu-ntunece vederea,
Să-mi vorbească gându-n palmă,
Să nu-nşele mângâierea.
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Rog privirile mărunte
Ca prin umbră să răsune,
Să rodească ochi în rouă,
Bulgăr de cuvânt în lume.

Lumină
Pe apele cereşti cad cercuri de lumină,
Cu sunete suave-n tot corpul mă pătrund
Şi-a stelelor romanţă în inima-mi mai sună,
Şi-n inima romanţei din stele făcui prund.
Acest vers legănând
Între cer şi pământ
E cuprins de dor şi speranţă.
Într-un veac ce-a trecut
Şi un gând ce-a durut
N-a rămas decât o romanţă.
Viorile mă-neacă în văzul cel adânc,
În care gândul meu respiră numai flăcări,
În unda unor glasuri când beznele se frâng
Romanţa şi-al ei înger îmi sunt mereu
alături.
Acest vers legănând
Între cer şi pământ
E cuprins de dor şi speranţă.
Într-un veac ce-a trecut
Şi un gând ce-a durut
N-a rămas decât o romanţă.
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Scrisoare mamei
Mamă, tu mi-ai dat cuvântul,
Eu, în noapte, izbăvindu-l,
Îl fac cergă-ntr-o scrisoare,
O scrisoare cu alean,
Pentru-a-ţi pune-o la picioare.
Să-ţi fiu vers de doină seara,
Să mă-nchin precum şi ceara
Cade şi e-n căutare,
Ceara-i singură şi rece,
Cine-i este mamă, oare?
Sfântă, tu, mi-ai dat lumină,
Iarba creşte şi suspină,
Ploaia se scufundă-n mare,
Ploaia-şi caută-nceputul,
Ea pe lume mamă n-are
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TERESIA BOLCHIŞ TĂTARU
MĂRIUCA 51
Măriuca se apropie stingheră pe patul
lui Pavăl. Nu știa ce să’i spună, ce să
facă, nu îndrăznea să-l întrebe nimic.
Pavăl deschise ochii și se uită la ea ca și
cum ar fi vrut să o ia toată cu el, prin
ochi și cu ochii, să nu se mai despartă
de ea, să fie cu el întotdeauna. Atunci
ar putea suporta mai ușor toată durerea
din corpul lui, de la brâu în jos, care-l
măcina și de ultimul strop de putere.
Nu știa cum să’i spună ce dorește, de
aceea tăcu, dar îi luă mâna și i-o ținu
strâns, de parcă toată ființa și durera lui se încleștase de brațul ei.
Măriuca simți zbuciumul lui, se întunecă la față și două lacrimi i se
opriră în ochi. Când Pavăl observă, i se adresă:

- Nu plânge, încă n’am murit! – voind să spună: încă n’am
murit de tot, - dar continuă cu alt gând care, cu toate că era
umbrit, respira totuși o picătură de speranță. - M’oi face bine
Măriucă, tu să ai încredere și io m’oi îndrepta – dar Măriuca
simțea că nici el singur nu crede ce spune, de aceea oftă și
nu’și mai putu ține cele două lacrimi grele și mari care căzură
pe mâinile lui, udându-i-le.
- Să ai grijă de Mitraș, de tata, de mama și de tine Măriucă,
că numai tu rămâi acolo grinda de care se leagă tăte.
- Pavăl, vorovești de gândești că te-ai duce să nu mai vii!
Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la
editura ,, Gens Latina” din Alba Iulia.
51
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- Nu’i adevărat! Oi veni înapoi, da’ nu știu cum și dacă oi
veni’napoi așè cum mă duc amu, ce’i face tu cu mine? La ce
ț’oi mai hi io bun?

Măriucăi îi curgeau acum lacrimile în voie; nu căuta nici a le șterge,
nici a le opri, iar Pavăl continua să o strângă de mână tot mai
puternic. Așa, parcă durerea lui se mai atenua, se împărțea, trecând
ca un fluid în corpul ei.

- Măriucă, să nu veniți la mine la Cluj să mai cheltuiți bani,
că nici așè nu mai aveți mulți. Voaia lui Dumnedzău! Du-te la
părintele Buteanu și dă de o sfântă slujbă pentru mine, iară
voi, acasă, rugați-vă să mă pot întoarce și să mă vindec.
Lasă’mi oarece bani. Nu, amu mai stăi! – apoi nu mai zise
nimic și minutele au prins a se scurge în salonul în care nu
mai erau decât ei doi.

Ceilalți bolnavi participau la despărțirea lor cu ochii închiși, doar
Aurel aiura în vorbe nelegate, întrerupte și oftate.
Căruciorul-targă se opri din țăcănit în fața ușii. Țiganul deschise:

- Care de aici îi pintru Cluj? – fără să aștepte un răspuns,
merse spre patul lui Pavăl. – Strânge’i lucrurile – îi spuse el
Măriucăi.

Ea se desprinse cu greu din strânsoarea bărbatului și se apucă să
adune de prin noptieră ce să ia cu el: un săpun, un piaptăn, o perie
și o pastă de dinți, toate într’un săculeț, ceva fructe, un cuțit și o
bucată de salam, într’o cutie, o carte și un prosop curat, ceva bani
într’o punguță și toate le introduse într’o traistă de lână țesută’n
pătrate negre și albe, pe care o legă cu baierul straiței împletit și
acesta din aceeași lână albă și neagră. Ce mai era prin noptieră, o
cămașă, bucăți de cozonac întărit, niște roșii moi, le învălui într’un
ștergar ce-l avea la ea și le înghesui în straița ei înflorată.
Doctorul Munteanu apăru în ușă însoțit de o soră și de infirmiera de
mai’nainte. Îi spuse Măriucăi să aștepte afară. Țiganul trase
căruciorul-targă înăuntru, închizând ușa. Măriuca mai apucă să
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audă cum doctorul îi spunea să se grăbească, căci se auzea deja
zgomotul unui elicopter. Când ieșiră, sora șefă o întrebă pe Măriuca
dacă bolnavul are haine la garderobă, să’i dea bon să meargă să le
scoată, dar Măriuca’i răspunse că hainele lui Pavăl au rămas la
staționarul din Negreni, de unde a fost adus aici. Între astea,
căruciorul-targă, acre-l ducea pe Pavăl, ajunse departe pe coridor
însoțit de doctor, sora de secție, de infirmieră și desigur de țiganul
care-l împingea. Măriuca a trebuit să alerge după ei.

- Vino și dumneata până la avion – îi spuse doctorul
Măriucăi, la care sora schiță un gest, de: „cum, că nu se
poate?!”
- Ba se poate! De ce să nu se poată? – îi răspunse doctorul,
din priviri. Tocmai de ea era nevoie, acum, omul acesta, nu de
noi! Oamenii nu sunt bucăți de lemne pe care să le transporți
de acolo-colo cum îți place. Ei au nevoie, mai ales bolnavii,
de afecțiune, de participare psihică a tuturor celor din jurul
lor.

Dar multe ar trebui „să se poată” și la noi, la „omenia noastră
socialistă” găunoasă în toate cele... „Occidentalii n’au atâta
«omenie» dar sunt mult mai umani cu bolnavii, chiar dacă, și
acolo, multe se fac pentru bani” – se gândea doctorul Munteanu,
însoțind căruciorul în lift și pe platoul din partea laterală a
spitalului, unde urma să coboare elicopterul.

- Pavăl nu’și lua ochii de la Măriuca, iar ea, de la el. Îi legau
privirile acelea ca funiile de la ruda carului cu care legau ei
fânul încărcat pe loitre, când îl duceau de la câmp în
hoborocul de acasă.

Când au ieșit din liftul cu fata acră, elicopterul se învârtea deasupra
spitalului. Bolnavii au ieșit ciorchine la geamuri: era un eveniment!
Nu în fiecare zi sosea „aviasanul” , un avion mic, sau un elicopter
ca și acum. O amenințare de nenorocire plutea peste spital; ceva
grav se îmtâmplase, își spuneau bolnavii, pentru că nu vine
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elicopterul pentru orice fleac. Toți se simțeau stîpâniți de un
sentiment de teamă, chiar de groază.
Targa-cărucior aștepta jos, în soare, ca elicopterul să coboare.
Măriuca plângea, plângea stăpânită de aceeași neliniște ca și toți cei
ce priveau mașina aceea grozavă ce făcea atâta zgomot și mișca atât
de puternic aerul. Aceeași neliniște îl cuprinse și pe Pavăl, care ar fi
trebuit să se fi simțit pătruns de speranță la gândul că acest efort se
face pentru el, deși nu’și putea explica bine de ce. Totuși drumul
acesta ce i se pregătea nu’i vestea nimic bun, nu-l încuraja și nu
avea puterea să creadă că este întru totul spre binele lui.
Doctorul încerca să nu observe și să dea impresia că nu simte
durerea și neliniștea ce se măcina lângă el. Sora se pregătea să’i
impute medicului scena dramatică, de despărțire, ce avea să
urmeze. Măriuca se aplecă peste el, îmbrățișându-l, iar el o strânse
în brațe cum Măriuca nu s’a simțit vreodată atinsă de el; parcă
acesta nu mai era Pavăl al ei, ci o forță venită de undeva, aducând o
căldură și un suflu de viață gata să o spulbere, să o strivească sub
puterea ei, să o ia cu totul de acolo și să o transporte într’un univers
nedefinit, în care totul te îmbată!
Elicopterul ateriză și aerul se liniști. Sanitarii au coborât, venind
cu targa spre ei.

- Pavel, suntem gata! – îl trezi din starea aceea vocea
doctorului.
- Măriucă, nu uita ce ț’am spus – și cu un efort își luă brațele
de pe ea, împingându-o să se ridice, apoi își întoarse privirea,
ca și cum n’ar mai fi vrut să o vadă; într’adevăr, că nu voia ca
ea să observe tulburarea lui, aproape disperarea.

Măriuca se stăpâni cu greu, dar se ridică. Simți că lumea se
învârtește cu ea și că dacă nu se va sprijini de ceva, se va prăbuși.
Se ținu de cărucior. Sanitarii l-au trecut pe Pavăl pe targa lor,
doctorul le-a dat hârtiile. Măriuca strângea cu putere bara
căruciorului de i s’au învinețit degetele. Pavăl o privi din nou și
nu’și mai luă ochii de pe ea pănă când dispăru în burta mașinii.
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Grupul rămas se retrase înspre clădire, căutând să se ferească de
curentul de aer stârnit de elicopterul ce se ridică, producând
zgomotul caracteristic, care le creă iarăși bolnavilor sentimentul
acela misterios, de neliniște.

- Noa, l-o dus! – și-au zis cei rămași în salonul din care a
plecat Pavăl – amu ce s’a mai întâmpla cu el? Dumnedzău
știe!

Măriuca se despărți de doctorul Munteanu în culoarul ce ducea
spre ieșirea din spital, dar nu putu spune nimic. Acesta, întinzându’i
mâna, îi spuse prietenește:

- Mergi sănătoasă! Vei primi vești de la noi.

Măriuca dădu din cap a nesiguranță, stăpânindu-se să nu plângă.
Medicul intrase în lift. Sora, infirmiera și țiganul mai zăboveau,
fiecare parcă făcându’și de lucru pe lângă ea. Măriuca băgă mâna în
buzunarul șoțului și împărți la fiecare câte doi lei, apoi de întoarse
spre ieșire. În holul spitalului, portarul vorbea cu omul acela, cu
poveștile, de dimineață.

- Apoi nu’i bine de el dacă-l duc cu elicopterul la Clij! – dar
portarul îi făcu semn să tacă, arătându-i-o pe Măriuca.
- Noa, nevastă, l-o dus! Noa, nu hi supărată că iar a înturna,
sănătos! – se simțea însă vocea lui că nici el nu credea ceea ce
spune.

Măriuca trecu pe lângă ei fără să le răspundă, ștergându’și
lacrimile: „L’o dus! L’o dus!”
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IULIU PÂRVU

Temă cu variaţiuni
La aniversară…
În final, rezumai toată povestea -n ideea
Că trebuie zorită în tine femeia…
Păream inflexibil, tranşant ori solemn?
Mă pronunţasem, oare, într-o limbă de lemn?
Te îmbujorai încă la umor de puştani,
C-asa-s fetele la două’şi trei de ani….
Bărbatul, ce eram, îţi impunea respect,
Cât îl studiai spre-a-i găsi un defect! …
Să mi te-aduc aproape n-a fost uşor,
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Apelasem, cred, la un mărţişor….
Matroană, te vream, dup-o veche cutumă,
Soţie cuminte, statornică mumă …
Deci te-am smuls lăcomos dintre flăcăi:
„Gata cu joaca, să cam uiţi de ai tăi! …”
Vai, patru decenii trecut-au de-atunci,
Astăzi ţi-i greu să te-mparţi între prunci…
Nici de curtezani nu mai vrei să auzi,
La vocile lor, mă obligi să fim surzi.
Doar ce-i evoc, brutal mi-o retezi,
Parca-aş pomeni de patrupezi.
Si cum te alinţi în priviri de nepoţi!
Ce fericită îmi spui, seara, că nu mai poţi!...
Proaspătă eşti încă şi bună de joacă,
Porumbei, amândoi, gângurind pe toloacă …
Frumoasa noastră poveste de dragoste …
Se-ntâmplă o poveste cu noi, scumpa mea,
Bună s-o punem în ramă …
Nu şi-ar avea locul în Halima,
Sub alte priviri se destramă…
*
Deunăzi, o poftă-mi veni să mă joc,
Încercai să te prind la strâmtură …
Găsii, deci, o cale să te provoc,
Ţineam să-ţi găsesc o fisură.
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Subit m-apucă un dor vehement
De întâile-mi scrisori de iubire.
Mă pregăteam să nu fiu clement,
De ele dacă nu mai ai ştire.
(Trucam supărarea, ca un flăcău nărăvaş,
Trecut-au , de atunci, vreo opt luştri …
Nici eu n-am păstrat măcar un răvaş,
Chiar de la oameni iluştri !)
Mi le-ai adus păstrate într-un plic
Şi lung m-ai privit, cu tristeţe.
Supărarea,cum mai puteam s-o aplic ?
Nici explicaţii n-am dat prea isteţe.
(Plicul i-acum îngălbenit,
Hârtia – aceeaşi, cam rozalie,
Scrisul – întreg, de bărbat împlinit,
Parfumu-i viril încă adie.)
Vai ce frumos ştiam să compun !...
Câtă dragoste puneam în cuvinte !...
Of , de-aş putea anii-mi toţi să-i adun,
Să ia cu toţii aminte …
*
Se-ntâmplă cu noi o poveste acum,
Bună s-o punem în rime :
N-am obosit împreună pe drum,
Nu ne sperie a vremii asprime.
Ne bucurăm de copii şi nepoţi,
Când unul, când altul – mascotă.
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De-a pururi amanţi, de-a pururea soţi …
Cum altfel, sub aceeaşi pilotă ?
Sigură pe vorba ta
Cum de tot mai dai în floare ?
Lumea-n juru-ţi se întreabă …
Tu răspunde importantă :
„Pentru că am bărbat de treabă !”
Şi de te-a privi mirată,
Ca şi cum n-ar fi aflat,
Întăreşte-le mirarea :
„Că bărbatul mi-i bărbat !”
Vălmăşească-se în voie
Cine e deprins a sta …
Tu îndeasă-te înainte,
Sigură pe vorba ta !
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Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep, pământ al meu?
Despre ce să vorbim?
Dorul din cuvintele mele
aprind lacrimi pentru tine,
fiindcă durerea
a fost singurătatea ta ascunsă.
Te-am luat de mână,
şi încet, pe tăcute,
a-i intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
să-ţi arăt brazedele trase
peste trupul tău
în care a rodit o nouă primăvară.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eşi un pământ fără nume!
Te cheamă România.
Virgil Şerbu Cisteianu
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DUMITRU MATCOVSCHI
În seara zilei de 26 iunie 2013, în
jurul orelor 23,00, pentru cultura
românească s-a produs o durerosă
pierdere. Poetul, dramaturgul, prozatorul,
omul de mare cultiră din Basarabia,
Dumitru Matcovschii a trecut în eternitate
A fot o personalitate emblematică a
luptei pentru libertatea şi eliberarea
pământului românesc numit Basarabia, de
sub jugul bolşevismului sovietic, şi pentru
a readuce în cadrele sale fireşti ,,Limba
noastră cea română”.
Într-un interviu acordat corespondentului Agerpres - Basarabia la
Chişinău, Emilian Galaicu – Păun şi reluat de ,, Jurnal de Chişinău”
din data de 28 iunie 2013 (p. 18) Matcovschi dă următorul răspun la
întrebare:
- Sunteţi un simbol al luptei pentru renaşterea valorilor
româneşti în Basarabia. În 1988, aţi avut curajul să publicaţi în
revista ,, Nistru”, pe care o conduceaţi, articolul lui Vaile
Mândăcanu, ,, Veşmântul fiinţeri noastre”.despre limba română.
La cîteva luni, aţi fost victima unui cumplit accident, care a pus
mari semne de întrebare. Aţi scăpat ca prin minune. La atâţia
ani de atunci, aţi aflat adevărul despre ce s-a petrecut?
- Dumitru Matcovschi: Nu, deşi au trecut 21 de ani de atunci.
Nu mi-am văzut dosarul nici până astăzi. Am înviat atunci din
moarte. Am avut medici buni, ei mi-au salvat viaţa şi oamenii care se
adunau zi de zi sub geam, la spital şi soţia mea care a fost în
permanenţă lângă mine, şi fetele mele Adriana şi Dumitriţa, care
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puneau lumânări la Biserică şi se rugau Domnului. S-a vorbit mult
în 1989, s-a vorbit mult şi mai târziu. Sunt sigur, articolele mele, dar
şi revista, nu puteau să placă, nici politrucilor, nici instructorilor,
nici coloneilor de la K.G.B, mai ales că în aceiaşi lună, mai 1989, cu
2 zile înainte de accident, câştigasem alegerile în ultimul Soviet
Suprem al URSS, iar contracandidatul meu a fost chiar şeful KGBului,... Şase luni de zile am fost în comă. Când am ieşit, n-am ştiut ce
s-a întâmplat cu mine, abia peste câteva luni de zile am început sămi amintesc. Şi viaţa şi creaţia mea rămân marcate de acea
întâmplare. Dar, de suferinţe, nu vreau să vorbesc mult., mă pot
înţelege, doar cei care au păţit-o ca mine, ceilalţi... Însă vreau să
cred că odată şi odată vom afla adevărul

Dumitru Matcovschi s-a născut la 20 octombrie 1939,
în satul Vadul-Raşcov, judeţul Soroca în familia ţăranilor
Leonte şi Eudochia. După studiile primare şi secundare, în
1956 devine student la Institutul Pedagogic "Ion Creangă" din
Chişinău, Facultatea "Istorie şi Filologie". Ultimul an de studii
(1960-1961) îl are la Universitatea de Stat din Chişinău din
cauza fuzionării acestor două instituţii universitare. În peritada
anilor 1966-1970 a fost redactor-şef adjunct la săptămânalul
"Cultura".
Debutul editorial se produce în 1963 prin placheta de
versuri "Maci în rouă". În 1969 apare volumul de versuri
"Descântece de alb şi negru", dar imediat după apariţie este
retras din librării de cenzura sovietică, considerat subversiv.
Cartea, în varianta iniţială, nu a mai văzut lumina tiparului.
Urmează o rodnică perioadă de activitate literară. Opera lui
Dumitru Matcovschi o demonstrează plenar.
Un moment tragic, aşa cum menţionezaă chiar Matcovschi
în interviul reprodus, parţial de noi, era cat pe ce sa-i curme
zilele, la 17 mai 1989, fiind strivit de un autobuz. Se presupune
că accidentul fusese unul organizat, avînd în vedere tumultul de
evenimente de deşteptare naţională din perioada dispariţiei
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Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti şi proclamării
independenţei de Uniunea Sovietică. Urmează o lungă perioadă
de recuperare fizică şi morală, la Chişinău, Moscova şi
Bucureşti. Suportă peste douăzeci de intervenţii chirurgicale.
Condiţia fizică şi vigoarea bărbătească de înainte îi este redusă
de paralizie. Suferinţa nedreaptă însă i-a călit şi mai mult
conştiinţa.
În anii de avânt ai mișcării de eliberare națională (19871989) s-a manifestat ca publicist redutabil. Tot atunci a
revigorat revista "Nistru", în 1988 schimbându-i denumirea în
"Basarabia" și fiind redactorul-șef al acestei publicații pînă în
1997.
Este recunoscut pe plan internaţional de critica literară
drept unul din marii poeţi ai României din provincia
Basarabia..
De-a lungul anilor a editat peste 50 volume: poezii:
Melodica, Grîul, Axa, Patria, Poetul şi balada, Tu, dragostea
mea, Veşnica toamnă, proză: Duda, Bătuta, Toamna
porumbeilor albi, Focul din vatră, dramaturgie, inclusiv în
limbile rusă şi lituaniană, piese de teatru: Preşedintele, Piesă
pentru un teatru provincial, Pomul vieţi, Ion Vodă cel Viteaz,
Sperietoare, Tata.
În 1993 are loc premiera filmului televizat de lung metraj
"Troiţa". În acelaşi an are loc premiera spectacolului
"Destinul", după piesa "Ioan Vodă cel Viteaz" de D.
Matcovschi, la Teatrul Naţional "M. Eminescu" din Chişinău.
Un compartiment bogat al poeziei matcovschiene îl
constituie lirica de dragoste. Sinceritatea sentimentului,
simplitatea monologului autoricesc, sonoritatea imaginilor,
puritatea și valoarea etică a mesajului comunicat de scriitor
asigură textelor lui o originalitate excepțională, care n-a putut
să nu se bucure de atenția compozitorilor. Multe din poeziile
112

sale au fost puse pe note şi au devenit şlagăre de la chiar prima
audiţie, de compozitori ca regretaţii Ion Aldea-Teodorovici şi
Petre Teodorovici precum şi de Eugen Doga, Mihai Dolgan,
Mircea Oţel, Constantin Rusnac. La ora actuală numai Grigore
Vieru poate concura cu el în privința contribuției la dezvoltarea
cântecului de estradă est-prutean.
La 1 septembrie 2003, liceul din satul natal poartă numele
lui Dumitru Matcovschi. A fost înmormântat în cripta din satul
natal la 28 iunie 2013
(Colaj realizat de Virgil Şerbu Cisteianu)

Harta României Mari, aşa cum a vistat-o Dumitru Matcovschi. Stă în
putinţa noastră să realizăm acest deziderat.
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DUMITRU MATCOVSCHI
Ne încălzeşte lutul
Ne alină două ape,
Pătimitor trecutul
Într-un oftat încape.
O iarbă-nrourată
Ascunde vechea rană,
Ni-i soarta zbuciumată,
Oricând basarabeană

BASARABIA
La margine de lume,
Venit din vremi bătrâne,
Un plai cu dulce nume
Înălţător rămâne.
Aici o vară sfântă
La sânul ei ne strânge
Şi-o doină când ne cântă,
O lume toată plânge,
plânge,
Trecută prin foc şi prin
sabie,
Furată, trădată mereu,
Eşti floare de dor,
Basarabie,
Eşti lacrima neamului
meu.
Basarabia, Basarabia,
Frate şi soră, mamă şi
tată,
Basarabia,
Basarabia, Basarabia
Scumpă icoană în inimi
purtată,
Basarabia.

Avem un nuc şi-i verde
Şi-n pragul casei creşte,
Cu nucul nu ne pierdem,
De moarte ne păzeşte:
La prunci suntem cu
gândul
Şi nu dorim războaie.
Noi semănăm pământul
Şi aşteptăm să ploaie, să
ploaie.
Trecută prin foc
Şi prin sabie
Furată, trădată mereu,
Eşti floare de dor,
Basarabie,
Eşti lacrima neamului
meu.
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APEL
Vorbele sunt sfinte. Să le spunem sfânt.
Cântecul ce minte, nu mai este cânt.
Sufletul cel mare e mereu deschis
nu către minciună, către Paradis.
Cine-şi vinde mama este un mişel:
o să-şi vândă Ţara mai pe urma el.
Cine plânge lacrimi neîndurerat
va să fie Iuda care a trădat.
Luptătorul luptă totdeauna drept.
Ticălosul ţipă şi se bate-n piept.
Luptătorul moare spre a birui.
Ticălosul plânge, onorat spre-a fi.
Vorbele sunt sfinte. Să le spunem sfânt!
Cântecul ce minte, nu mai este cânt:
pângăreşte pâine, pângăreşte hram,
pângăreşte vatra, grai matern şi neam.
Şi eu zic: trăiască harul mai întâi!
Care nu se vinde, care soarta îi,
care nu râvneste slavă şi onor,
care nu trădează patimă şi dor!
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POETA GALINA FURDUI ÎN
DIALOG CU VLAD MIRCOS
,,Calitatea porneşte de la atitudinea fiecărui autor
faţă de propriile lucrări”

Vlad Mircos este compozitor, muzicolog, membru al
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, autor
de piese instrumentale, orchestrale, corale şi cîntece de
muzică uşoară, membru al Comisiei de Evaluare, Expertiză
şi Achiziţionare din cadrul Companiei „Teleradio-Moldova.
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Galina Furdui: Almanahul muzical-informativ „Ars
Longa – achiziţii muzicale” este unul care are drept
temelie conceptuală patrimoniul muzical- artistic
concentrat la Radio Moldova. Reflectăm pe marginea
diverselor manifestări ale procesului muzical-cultural din
arealul nostru, având în vedere, în primul rând, calitatea
lucrărilor trecute prin opinia Comisiei de Evaluare,
Expertiză şi Achiziţionare, care funcţionează în cadrul
Companiei „Teleradio-Moldova” şi care vine să susţină
procesul muzical artistic din ţară. Acest proces, evident,
îşi are conturul epocii când a fost creată, unul alcătuit din
portretele diverselor personalităţi creatoare.
Compozitorul Vlad Mircos e unul dintre membrii
acestei Comisii, dar şi un autor îndeosebi de prodigios la
ultimă oră şi care vine cu opinii îndeosebi de preţioase în
cadrul respectivei Comisii. Aflat astăzi în studioul nostru
cu mai multe piese de calitate, realizate în ultimul timp, ne
determină să ne oprim la un microcontur de portret al
acestei individualităţi creatoare – Vlad Mircos.
Ţinem să vă întrebăm, domnule Vlad Mircos, care-au
fost acele începuturi, acele pietre de temelie, care V-au
determinat să porniţi anume pe această cale – a
compoziţiei, a muzicologiei, a muzicii în genere?
Vlad Mircos: Sunt un fidel susţinător al postului naţional
de radio, deoarece consider că anume aici se promovează,
preponderent, o muzică de calitate, realizându-se zi de zi
emisiuni bune, care vin nu doar să informeze spectatorul, ci şi
să-l influenţeze din punct de vedere educativ.
De baştină sunt de la sudul republicii, dintr-o localitate de
pe malul Prutului – satul Antoneşti, Cantemir. M-am născut
într-o familie de intelectuali. Muzica a fost tot timpul prezentă
în casa noastră, deoarece tatăl meu – profesor de fizică, este
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un mare meloman şi cântă la diverse instrumente muzicale.
Această pasiune faţă de muzică mi-a fost transmisă, evident,
şi mie. Astfel, devenind muzician, am împlinit unul din visele
tinereţii lui...
G. F.: ...urmând anumite studii, evident.
V. M.: Desigur. Am urmat Şcoala de muzică din localitate,
apoi Colegiul de muzică din oraşul Tiraspol şi Conservatorul
de la Chişinău.
G. F.: Profesorii care V-au ghidat au venit cu opinii
constructive pentru viitorul compozitor Vlad Mircos.
Puteţi aduce careva nume în acest aspect?
V. M.: Evident. În primul rând îi sunt deosebit de
recunoscător tatălui, care mi-a pus bazele educaţiei muzicale
şi care a acordat mult timp pentru a mă iniţia în tainele teoriei
muzicii şi cele ce ţin de măiestria interpretativă. Sunt, de
asemenea, recunoscător profesorilor de la Şcoala de muzică,
care la fel au contribuit în mod esenţial la dezvoltarea mea
artistică, la fel şi profesorii de la Colegiul de muzică din
Tiraspol. Îi pot numi, în acest context, pe domnii Vladimir
Sumatohin şi Gheorghe Jeleazcov – profesorii de specialitate
de la Şcoala de muzică din Cantemir şi Colegiul de muzică
din Tiraspol. Conservatorul din Chişinău a fost, de fapt, o
cotitură în activitatea mea muzicală, deoarece mi-am schimbat
profilul, devenind din interpret – teoretician. Am absolvit,
aşadar, Catedra de muzicologie şi compoziţie, care presupune
aprofundarea în alte domenii – mai specifice şi, recunosc, mai
aproape de sufletul meu. Printre cei, care au contribuit în mod
esenţial la evoluţia mea profesională, sunt distinşii profesori
Felix Biriucov, Vladimir Axionov, Galina Cocearov,
Margareta Belâh, Victoria Melnic, Svetlana Ţircunov, Elena
Mironenco, Ludmila Reaboşapco, Ghenadie Ciobanu, Irina
Suhomlin, Pavel Rivilis, Vasile Zagorschi şi mulţi alţii.
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G. F.: Tatăl fizician, consideraţi că a intuit acea temelie
muzicală pe care o aveaţi Dvs de la bun început, sau,
poate, a făcut-o din dragul propriu de muzică şi, poate că,
V-a impus această specialitate. Se-ntâmplă de multe ori ca
părinţii să impună în mod artificial dorinţele lor copilului,
şi copilul porneşte pe calea respectivă, la vârsta
maturităţii dându-şi seama că-i place foarte mult chimia
sau fizica şi mai puţin muzica. În cazul familiei Dvs cum sa întîmplat?
V. M.: Pasiunea tatălui pentru arta muzicală a influenţat,
evident, decizia mea de a studia la Şcoala de muzică.
Consider, însă, că în primul rînd mi-a fost educat un puternic
simţ al responsabilităţii faţă de tot ceea ce făceam. Studiile la
Şcoala de muzică nu mă-mpiedicau să fiu printre cei mai buni
elevi la şcoala din localitate. În ultimul an de gimnaziu a fost
nevoie, însă, să decid: va rămîne muzica doar o pasiune a
copilăriei sau va deveni o specialitate a întregii vieţi. Tatăl n-a
insistat asupra acestei decizii, oferindu-mi o independenţă
deplină în acest sens.
G. F.: Consideraţi că anume aceasta a fost calea
predestinată?
V. M.: Posibil că da. Cu toate că descopăr adesea în
comportamentul gîndului şi anumite calităţi ce ţin de o
gândire matematică, sau capacităţi ce ţin de dexterităţile
literare. M-aş fi bucurat, probabil, de anumite succese şi în
ştiinţele exacte sau cele umanitare. Nu exclud faptul că m-aş
fi putut produce în mod plenar şi în alt domeniu de activitate,
mai ales că la moment sunt autor a peste 100 de articole de
cronică muzicală şi portrete de creaţie publicate pe paginile
ziarelor şi revistelor din Moldova şi România. Însă n-ar fi
apărut, în acest caz, piesele muzicale pe care le semnez pe
parcursul a mai bine de 15 ani. Deaceea, consider că
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Dumnezeu mi-a hărăzit, totuşi, anume acest destin – de
muzician, compozitor...
G. F.: Un savant sublinia că poezia şi muzica n-ar fi fost
ceea ce sunt, dacă n-ar fi acceptat şi gratitudinea
matematicii. Spun acestea în susţinerea celor pe care le-aţi
relatat acum. Aş vrea acum să Vă axaţi reflecţiile pe linia
definitorie care se află între subconştient şi conştient în
cadrul creării unei opere muzicale şi să raportaţi această
stare la eu -l personal în cadrul creativ.
V. M.: Procesul de creaţie este, din punctul meu de vedere,
unul foarte enigmatic. Am început să compun muzică la
Şcoala de muzică, îndemnat fiind de profesorul de specialitate
Vladimir Sumatohin. În cadrul şcolii, dar şi la nivel
republican, se organizau concursuri ale tinerilor compozitori,
la care am participat cu succes de mai multe ori. Am încercat
pe atunci, la nivel de intuiţie, să compun scurte melodii cu
acompaniament, interpretându-le ulterior în faţa unui juriu
format din profesorii şcolii de muzică. Ţin minte că eram
apreciat pentru acele modeste eforturi de creaţie. Acum îmi
trezesc un zîmbet plin de nostalgie pentru acea perioadă a
copilăriei, când totul era simplu şi firesc. Consider, totuşi, că
acele timide încercări de creaţie m-au marcat într-un anumit
fel, astfel încât ulterior, după studiile la Colegiul de muzică,
am revenit la această pasiune.
Primele încercări de a compune muzică uşoară s-au produs
înainte de a susţine admiterea la Conservator. Am reuşit să
întemeiez în satul de baştină, împreună cu alţi câţiva
entuziaşti, o mică formaţie artistică, cu care am realizat şi un
modest program de piese, la care semnam muzica. Aşa au
apărut primele melodii, care acum mi se par destul de simple,
dar se bucurau de succes la publicul din sat. Venind, însă, la
Conservator, am început să privesc la aceste piese mai critic,

120

dându-mi seama că este nevoie de muncă, de acumulări
substanţiale privind nivelul calitativ. Am ascultat multă
muzică, am studiat, şi acum mai studiez, şi abia după ce a
avut loc acest proces de acumulare, am început să analizez o
piesă muzicală din aspecte multilaterale...
G. F.: Ne puteţi dezvălui, în acest context, care este
misterul compunerii unei melodii? Mă refer la piesele pe
care le semnaţi.
V. M.: Cum îmi apar melodiile? Foarte şi foarte diferit.
Uneori la pian. De multe ori, însă, chiar în plină stradă,
deoarece îmi reuşeşte, de obicei, să mă detaşez de zgomotul
străzii, de cel al transportului, venindu-mi astfel în imaginaţie
anumite motive, care îşi caută o dezvoltare. Se-ntâmplă să-mi
apară şi o melodie integră, care îmi place, şi atunci găsesc
undeva, într-un parc sau în preajma unui bloc, o bancă, unde
mi-o notez. Se-ntâmplă să şi uit motivele apărute accidental,
în cazul dacă anumite circumstanţe mă impun să întrerup
acest fir enigmatic al imaginaţiei, al creaţiei. Sunt sigur, însă,
de faptul că melodiile nu se uită, ci se depozitează undeva în
subconştient, aşteptându-şi momentul potrivit ca să apară pe
viitor într-o altă ipostază. Dumnezeu, consider, le pune pe
toate la locul lor, şi-i mulţumesc pentru faptul că-mi dăruieşte
această inspiraţie.
G. F.: Aţi pronunţat cuvântul „inspiraţie” şi revin la
întrebarea vizând corelaţia „gândire-simţire” în procesul
creării unei opere de artă.
V. M.: În muzică, ca şi în orice alt gen de artă, raţionalul
conlucrează cu simţirea. Deaceea atunci, când creez o
melodie, caut ceva deosebit în ea, ceva care să-mi placă, dar
nu la nivel raţional, ci la nivel de senzaţie. Anume
subconştientul apreciază calitatea respectivei melodii. Şi dacă
el – subconştientul – găseşte ceva deosebit în melodie, atunci
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începe să funcţioneze şi raţiunea, care creează treptat legătura
între cuplet şi refren, formează structura armonico-tonală a
piesei etc. Primordială rămâne, însă, a fi melodia, care, în
opinia mea, este regina oricărei lucrări muzicale. Unii
compozitori pornesc de la text, stil, aranjament etc. În opinia
mea, însă, melodia este cea care iese în prim plan, fiind
ulterior „înveşmântată” în text, armonie, orchestraţie etc.,
care, în final, îi dau strălucire şi eleganţă.
G. F.: V-aţi putea referi şi la anumiţi interpreţi, care au
înţeles substraturile simţirii, dar şi ale cugetării din cadrul
melodiilor care Vă sunt dragi şi care credeţi că Vă
reprezintă?
V. M.: Ţin deopotrivă la toate piesele pe care le-am scris.
La momentul când creez o piesă – îmi este cea mai dragă, aşa
cum şi unor părinţi le este cel mai drag ultimul copil apărut pe
lume. Dar, după o piesă apar altele, care-mi devin la fel de
dragi. Nu pot, însă, să uit până azi emoţia lansării la Radioul
Naţional, în anul 1994, a primelor mele piese interpretate de
Cătrina Pâslaru, aflată şi ea atunci, în opinia mea, la un debut
destul de promiţător. Este vorba de piesele „Mă doare
dragostea”, „Doar tu”, „Iubire pierdută”...
G. F.: V-aş ruga să Vă referiţi mai în detaliu la
interpreţii cu care colaboraţi. Or, aportul lor în realizarea
unei lucrări muzicale este unul definitoriu.
V. M.: Într-adevăr, de interpret depinde în mare măsură
calitatea produsului final, adus în faţa spectatorilor. În cazul
când interpretul, la fel ca şi compozitorul şi poetul, dă dovadă
de inspiraţie în buna realizare a unei piese, atunci ea devine
una cu adevărat interesantă şi captivantă. Deaceea, consider,
este absolut necesară buna înţelegere între cei trei creatori –
compozitor, poet şi interpret. Ultimul poate veni cu propriile
idei în modificarea structurii melodiei. Mă refer, în acest
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context, la melismatica vocală. În cazul când ideile sunt
argumentate şi binevenite – le accept cu plăcere.
G. F.: Consideraţi că aţi avut norocul să colaboraţi cu
interpreţi pe potriva aşteptărilor Dvs?
V. M.: Cu siguranţă că da. Când a fost nevoie, ei au luat
lecţii de vocal, pentru a se perfecţiona. S-a lucrat mult la
fiecare piesă ca în final să apară produsul pe care ni l-am dorit
cu toţii – compozitorul, textierul şi, evident, interpretul. Mă
pot referi, în acest context, la Cătrina Pîslaru, Ina Apostol,
Nina Crulicovschi, Ludmila Matei, Tatiana Gribincea,
Ludmila Andriuşina, Anişoara Balmuş, Vlad Negruzzi,
Anastasia Doru, cu care am colaborat destul de fructuos în
primul deceniu de activitate componistică. În prezent mă
bucură îndeosebi colaborarea cu Rodica Ciobanu, Carolina
Gorun, Vasile Micuşa, Natalia Moscalu, Anişoara Patraşcu,
EL Radu, Rita Granciuc, Cristina Budeanu ş.a. Am realizat şi
câteva piese pentru copii şi adolescenţi, interpretate cu mult
farmec de către Olga Solomon, Cătălina Cărăuş, Daniela
Ceban, Maria Galaţchi, Iulian Moşneaga, Nătăliţa Ţurcanu,
Ana-Maria Buliga...
G. F.: ...nume ce ţin de trecutul imediat. Cu cine dintre
interpreţi aţi dori să mai colaboraţi?
V. M.: Aş dori să colaborez cu interpreţi profesionişti, cu
voci bune, deoarece printre vedetele internaţionale, care-mi
trezesc o admiraţie deosebită, este şi Celine Dion, şi Whitney
Houston, şi Lara Fabian... Sunt şi la noi interpreţi de nivel
înalt. Mă refer atât la vedetele noastre Natalia Barbu, Nelly
Ciobanu, Victoria Lungu, Anişoara Puică, Laurenţiu Popescu
ş.a., precum şi la interpreţi tineri, cum sunt Aliona Triboi,
Nicoleta Nucă, Boris Coval, Pavel Parfeni, Alexandru
Manciu, Tatiana Cerga, Irina Costina, Cristina Croitor,
Nicoleta Daraban, Tatiana Heghea ş.a., talente pe care le-am
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remarcat în cadrul mai multor concursuri naţionale şi
internaţionale. Sunt deschis pentru colaborarea cu orice
interpret şi aş găsi în rezerva mea piese pentru fiecare.
G. F.: Vă puteţi referi la una dintre realizările de ultimă
oră?
V. M.: Desigur. La finele anului 2009 am scris piesa „Bună
dimineaţa”, în realizarea căreia au participat un grup de
interpreţi. Doresc, în acest context, să le mulţumesc mult
pentru efortul depus interpreţilor Nelly Ciobanu, Vitalie Dani,
Rodica Ciobanu, Carolina Gorun, EL Radu, precum şi echipei
de la Emisiunea „Bună dimineaţa” de la Televiziunea
„Moldova 1” în frunte cu dna Gutiera Postolache. Îmi doresc
colaborări sincere, pline de încredere reciprocă, înţelegere şi
bunăvoinţă. Şi mă bucură îndeosebi ideile care vin din partea
interpreţilor, idei ce ţin de aprofundări semantice, melismatică
vocală, inedit în procesul de valorificare a melodiei. Spre
exemplu, Rodica Ciobanu este o interpretă care are o abordare
proprie a fiecărei piese, venind mereu cu idei proaspete şi
originale. La fel procedează şi Carolina Gorun, şi Cristina
Budeanu. Iar în timpul realizării piesei „Bună dimineaţa” m-a
frapat inventivitatea şi ingeniozitatea, de fapt, absolut
firească, a interpretei Nelly Ciobanu, care a îmbogăţit
partitura vocală cu multe improvizaţii vocale originale.
G. F.: Vreau să Vă-ntreb, domnule Vlad Mircos, ce este
calitatea în cadrul muzical? Or, anume pe aceasta mizează
experţii din Comisia de Evaluare, Expertiză şi
Achiziţionare din cadrul Companiei „TeleradioMoldova”, atunci când audiază piesele şi le recomandă
pentru păstrare şi valorificare audio.
V. M.: Calitatea porneşte, în primul rînd, de la atitudinea
fiecărui autor faţă de propriile lucrări, precum şi de la
cunoştinţele pe care le deţine în ceea ce priveşte muzica şi, în

124

special, compoziţia. Consider, şi nu fără temei, că nu
întotdeauna sunt salutabile cazurile cînd interpreţii încearcă
să-şi semneze muzica şi textele la piesele pe care le
interpretează. Calitatea, în aceste cazuri, de cele mai multe
ori, lasă de dorit. În opinia mea, fiecare dintre cei implicaţi în
realizarea unei piese trebuie să-şi facă cât mai bine meseria.
Mă bucură sincer faptul, când sunt propuse spre audiţie piese
interesante din punct de vedere al melodiei, textului,
aranjamentului, interpretării... O melodie frumoasă,
atrăgătoare, care frapează prin ceva deosebit, cu un text
potrivit, un aranjament interesant şi o interpretare bună, nu
poate să nu trezească admiraţia noastră, a membrilor comisiei.
Şi atunci piesa, evident, este acceptată pentru Fondul de Aur
al Radioului Naţional.
G. F.: Noţiunile de bine, frumos, calitativ sunt foarte
relative şi condiţionale în cazul unei civilizaţii. Din aceste
motive aş vrea să Vă completez, subliniind că în ştiinţă, ca
şi în artă, există anumite legităţi care trebuiesc respectate,
atunci când se apucă omul să realizeze o lucrare. Aş vrea,
tot din perspectiva calităţii, să ne oprim la starea actuală a
procesului muzical în cadrul meleagului nostru. Zic
acestea din motivul că întreaga omenire tinde acum în
mod deosebit spre o civilizare accentuată. Ei bine, chiar
dacă e să creăm egalitate între noţiunile de cultură şi
civilizaţie, oricum, de cele mai multe ori, precum firesc
este, civilizaţia ca factură evolutivă exclude cultura. Şi
atunci cum vedeţi Dvs muzica în aspectul actual anume
din această perspectivă – cultură, civilizaţie?
V. M.: Cultura, cred eu, este cea care determină nivelul
unei societăţi. Oricât de evoluată ar fi o civilizaţie din punct
de vedere tehnic, informaţional etc., nu pot fi plasate pe
planul secund noţiunile de cultură generală. Însăşi atitudinea
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omului faţă de semenii săi porneşte, în mod firesc, anume de
la valorile pe care le are în sine...
G. F.: ...adică de la spirit. Valorile spirituale stau la
temelia culturii. Şi atunci, dacă civilizaţia, prin aşa-zisele
modernism, postmodernism şi alte -isme, vine să încline
mai mult spre tehnicizare, spiritul se retrage în culise şi
iese în prim-plan proiectele pur materiale. Ne aflăm
anume la o asemenea etapă, când proiectele materiale
prevalează asupra spiritului. Din aceste motive Vă şi
întreb...
V. M.: Consider că trebuie să existe un echilibru între
aceste direcţii evolutive. Oricum, valorile, dezideratele
materiale nu trebuie să prevaleze asupra celor spirituale.
G. F.: Şi dacă prevalează, ce se-ntâmplă?
V. M.: Se-ntâmplă că oamenii devin tehnologizaţi şi
indiferenţi unii faţă de alţii. În fond, degradează, fiindcă, până
la urmă, sufletul nu se poate alimenta doar cu hrană materială.
Sufletul are nevoie de altceva – de muzică, poezie, pictură...
G. F.: Am ajuns la etapa existenţială, aproape că
marcată de autoanulare, pentru că se rupe legătura cu
stările cosmice, cu Atoatecreatorul, care l-a creat pe om,
dându-i şi suflet, şi corp. Vă rugăm să elucidaţi, şi din
această perspectivă.
V. M.: Consider că la moment avem o dezvoltare a muzicii
uşoare în plină ascendenţă. Ne-a demonstrat-o, printre altele,
prezenţa unui mare număr de piese – circa 80 – la preselecţia
pentru Concursul Internaţional „Eurovision – 2010”. Reiese
că compozitorii, interpreţii, autorii de muzică uşoară sunt
deosebit de activi şi prolifici. Lucrul acesta bucură. Altceva
este că printre acele peste 80 de piese sunt şi lucrări destul de
mediocre din punct de vedere artistic. Recunosc, că de mai
multe ori interpreţii, ba chiar şi autorii de muzică, nu-şi pot
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examina în mod autocritic lucrările, neacceptând chiar şi
opiniile obiective ale unor specialişti în domeniu, care vor să-i
protejeze de comiterea unor greşeli. Şi-n cazul acesta pe piaţa
show-bizz-ului autohton pot apărea nişte lucrări care ne
vorbesc despre un gust foarte şi foarte aproximativ.
G. F.: Tocmai voiam să Vă întreb cu privire la gustul
melomanilor sau auditoriului, adică a consumatorului de
frumos – la ce nivel se află acest gust în cadrul general al
plaiului?
V. M.: Cu regret, în ultimii 20 de ani activitatea multor
interpreţi s-a transferat din scenele profesioniste în cele de
petreceri. S-a întîmplat aşa, deoarece anume acolo ei îşi pot
asigura un venit câtuşi de cât stabil. Însă petrecerile solicită
un anumit gen de muzică, aflat la un anumit nivel de cultură.
Şi, cu regret, interpreţii, pentru ca să satisfacă gusturile
persoanelor invitate la petreceri, realizează piese pentru
nivelul acestora. Este, în opinia mea, şi mai regretabil faptul,
că lucrările respective răsună nu doar la petreceri, ci şi la
posturile Radio-TV, mai ales la cele private. Şi când aceste
piese, potrivite anume pentru petreceri, sunt promovate destul
de masiv de către mijloacele mass-media şi Internet,
spectatorul nostru crede că muzică mai bună nici nu există...
G. F.: Crede spectatorul, sau chiar şi creatorul?...
V. M.: De multe ori şi creatorul se autosatisface, nereuşind,
ba chiar nedorind să-şi analizeze din punct de vedere critic
propriile creaţii.
G. F.: Deci, se-ntâmplă un progres sau un regres în
cadrul cultural?
V. M.: Evident că este un regres. Mie, sincer, mi-e milă
uneori de acei autori de muzică sau de texte, care nu-şi dau
seama, până la urmă, că sunt, de cele mai multe ori, chiar
ridicoli – atât prin comportamentul lor în scenă, cât şi prin
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piesele pe care le interpretează. Publicul nostru, ca şi oriunde,
preferă momentele extravagante, hazlii, râzând sau făcând
glume pe seama anumitor stări de lucruri sau evenimente. Şi
nu întotdeauna aceşti autori de piese înţeleg corect ironia care
vine din partea spectatorilor, concepând aplauzele sau ovaţiile
drept aprobatoare, de apreciere pozitivă.
G. F.: Care, credeţi, că ar fi ieşirea din impas?
V. M.: Cred că un rol deosebit de important în acest proces
l-ar putea avea mijloacele mass-media, care ar evita
promovarea genului de muzică de petrecere. Aceasta ar urma
să se manifeste acolo unde îi e locul – în cadrul sălilor de
petreceri. Atunci, cred, s-ar schimba multe lucruri spre bine.
Deoarece, când unui spectator, mai puţin pregătit muzical, i se
pune pe post în fiecare zi o piesă, care, din punctul de vedere
al specialiştilor, nu este de calitate, spectatorului o să-i placă,
până la urmă, această piesă şi...
G. F.: ... se obişnuieşte cu starea de mediocru, de
superficial...
V. M.: Sigur că da – vine o obişnuinţă, care...
G. F.: ...devine a doua natură...
V. M.: ... şi care reprezintă o realitate.
G. F.: Şi atunci care ar fi viitorul pe care îl întrevede
compozitorul Vlad Mircos, membru al Comisiei de
Evaluare, Expertiză şi Achiziţionare, adică expert în
cadrul audierii, dar şi cel al aprecierii pieselor respective?
Cum credeţi că vor evolua lucrurile?
V. M.: Fiecare ţară şi fiecare naţiune îşi are, cred eu,
propriul stil de dezvoltare. Evoluţia muzicii uşoare în Rusia
nu se poate asemăna cu cea din Moldova, sau cu cea din
Statele Unite ale Americii, sau cu cea din ţările Uniunii
Europene... Fiecare popor are un anumit specific în ceea ce

128

priveşte gusturile artistice pe care le acceptă şi le promovează.
Consider, totuşi, că situaţia se va schimba spre bine în viitor...
G. F.: ...şi în cadrul arealului nostru, evident.
V. M.: ...şi în cadrul meleagului nostru. Cu scurgerea
vremii, cred eu, lucrurile vor reveni în albia lor normală.
Timpul este ca o sită – va pleca în uitare ceea ce merită să fie
uitat şi vor rămâne valorile. Ne-a demonstrat-o, spre exemplu,
creaţia lui Ion Aldea-Teodorovici, compozitor care deja de
aproape 20 de ani nu mai este printre noi, dar muzica lui
trăieşte. La fel de interesantă şi captivantă este muzica
interpretată în anii `70 – `80 de către formaţiile „Noroc”,
„Plai”, „Orizont”. Unele dintre piesele cântate atunci sunt
astăzi reluate de anumiţi interpreţi, deoarece merită a fi
reinterpretate – datorită calităţii acestora. Se vor da uitării
piesele pe care acum le considerăm a fi mai puţin calitative,
rămânând să dăinuie lucrările de valoare.
G. F.: Care ar fi publicul pe care şi-l doreşte
compozitorul Vlad Mircos?
V. M.: Îmi amintesc un fragment cu evoluarea life într-un
concert a vedetei internaţionale Lara Fabian. Era într-o sală
foarte mare, cu mii de spectatori. A început o piesă binecunoscută de către publicul meloman din Franţa şi, de fapt,
din lumea-ntreagă – „Je t'aime”. După introducerea
orchestrală, Lara Fabian a făcut o mică pauză, ca să fie
surprinsă de faptul că toată sala a intonat în cor această
minunată piesă. Din ochii Larei Fabian au început să curgă
lacrimi – un public atât de numeros îi cunoştea la perfecţie
piesa... Aş dori mult ca piesele de valoare de la noi să devină
pe viitor într-atât de îndrăgite de către publicul meloman,
încât acesta din urmă să le poată intona împreună cu
interpretul. Anume un asemenea public, cred eu, un public
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care apreciază adevărata valoare, şi l-ar dori orice compozitor,
poet sau interpret din Republica Moldova.
G. F.: Şi, în concluzie, o doleanţă pentru ascultătorul
nostru.
V. M.: Doresc ascultătorului să fie cît mai selectiv în
gusturile sale muzicale, să asculte muzică bună, de înaltă
calitate, care să-i ofere o adevărată satisfacţie spirituală.

În foto: Vlad Mircos şi Galina Furdui
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Arcadie SUCEVEANU

Modelul poetului tânăr 52
Imaginea lui Anatol Ciocanu s-a asociat întotdeauna cu
cea a poetului tânăr: tânăr la chip, dar mai cu seamă tânăr ca
elan visător, ca atitudine libertină, anticonvenţională. Această
imagine a purtat mereu o aură de legendă, un aer de mit poetic
ce-şi aveau originea în compartimentul nonconformist al
poetului, în tălmăcirea escapadelor sale bahice, a serviciului
său militar, prestat în două sau trei rânduri (şi care i-a prilejuit
frumoase cicluri de versuri), în performanţele sale din
ringurile lui Eros... Aerul distins, nobleţea erau, în anii
tinereţii sale poetice, mai degrabă ale unui dandy descins din
cafenelele pariziene şi nu ale unui fiu de ţărani din mahalalele
Mălăieştilor...
Din volumul ,, Anatol Ciocan, o altfel de biobibliografie” selecţie
de texte, ediţie înfrijită de Elena Căldare, în curs de apariţie la
editura ,,Gens Latian’’ din Alba iuzlia
52
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Această nobleţe intelectuală, atitudinea romantic-juvenilă
şi-au pus numaidecât amprenta şi asupra poeziei sale. O poezie
solară. Emanată de un spirit sănătos, beat de viaţă şi frumuseţe,
ce-şi trăieşte din plin vârsta biologică! O poezie spontană, ca o
neîntreruptă figură de stil, ca un flux poetic necontenit,
aparţinând unui Midas modern care, tot ce atinge, transformă în
cuvinte. Au circulat multe legende şi despre uşurinţa cu care
Anatol Ciocanu îşi scrie versurile: „dintr-o singură răsuflare”,
„direct la maşina de scris”, „la orice oră de zi sau de noapte”
etc. Orice s-ar spune, această „uşurinţă” este, în cazul lui
particular, soră cu talentul, fiind chiar expresia temperamentului său impetuos şi exuberant. Astăzi putem spune că Anatol
Ciocanu, alături de alţi doi-trei colegi de generaţie, a creat în
poezia noastră din anii ’70-’80 o tipologie de poet, a impus un
mod de a fi poet tânăr: nonşalant, dezinvolt, prinţ răsfăţat al cuvintelor, risipitor de talent, spirit modern şi autohton totodată,
înrudit cu „destrăbălaţii de geniu”, de la Franşois Villon,
Rimbaud, Esenin, până la Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu,
Nicolae Esinencu, cărora, de altfel, le dedică poeme ori le face
portrete memorabile ca, de exemplu, în acest superb sonet
intitulat Villon: ,,Villon a plâns reînviat din morţi, / Când se
văzu din nou cinstind la masă – / I se păru taverna odioasă, /
Murdari şi proşti prietenii lui toţi. // Vezi, n-o fi-ajuns şi el un
maniac? / Capu-i pustiu şi fără vreo idee, / Garafa-i pare-o
pulpă de femeie, / Moartă în cine ştie care veac... // Sosişi la
dracu-n praznic, François! / Beţivi dormind fac gesturi de
jivine, / Crâşmarul nici bacşiş măcar nu ia, / Femeile – au apă
chioară-n vine... / Napoi la morţi! Nu-s demne-aceste toate, / de
lacrimile tale, Majestate!” (1968).
Pe poet mi-a fost dat să-l cunosc la ora Sonetelor câmpiei,
prin 1975. Era deja un mit. Purta lavalieră şi avea un fel de
nobleţe cavalerească în gesturi şi purtări. Vestimentaţia
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impecabilă şi ochelarii masivi îi dădeau un aer distins, părul
tuns scurt era al unui efeb avansând în maturitate. Semăna
izbitor cu A. E. Baconsky, frumosul senior al poeziei
româneşti, pe care îl admiram în fotografiile din România
literară şi Luceafărul. Avea cărţi, era publicat în toate
revistele şi ziarele, avea bani, avea succes. Era generos,
risipitor, boem. Poeţii tineri îl adulau şi vroiau să-i semene în
toate. Era, pentru noi, un model – modelul poetului tânăr, care
a urcat rapid pe scara succesului. „Sunt cel mai tânăr voievod
/ Al sufletelor migratoare...” – declarase el în una din poezii şi
noi îl vedeam ca atare.
Recent, m-am întors „să-i salut tinereţile” (cum scrie el
undeva despre tatăl său), adică i-am recitit cărţile de început:
An neobişnuit (1967), Firul Ariadnei (1970), Cântece deacasă (1970), Sonetele câmpiei (1976)... Ce poet extraordinar
a fost (este!) acest Anatol Ciocanu! Şi nu avea pe atunci
decât, respectiv, 27, 30, 35 de ani. Prospeţimea, virtuozitatea
versurilor sale nu puteau fi, în contextul acelor ani, decât
absolut remarcabile! Recuzita culturală, reperele mitologice
(Hristos, Homer, Ulysse, Iliada, Calul Troian, Omul dintâi,
Noe, firul Ariadnei, Telemac, Verlaine, Ovidiu, Verona,
Cetatea-Albă, Cezar, Umbra lui Hector şi a Elenei, Elsinor,
Villon, capul de Zimbru, Foebus, Colhida, Columb, Temis,
Fecioara Maria etc.) indică un spirit tânăr cultivat, cu lecturi
serioase, cum puţini sunt în generaţia sa, deschis spre noi orizonturi de gândire şi simţire poetică. Iată încă o mostră,
sonetul Ovidiu, ce reprezintă imaginea poetului de atunci:
„Spre tine vin cu pontul dezgheţat / Să tai din pânza lacrimilor
tale / Toga iubirii mari, universale, / Eu, viţă şi mlădiţă de
sarmat... // Tristeţea nu-i şi doru-i spulberat, / Vinul dă-n foc,
dezlănţuit de gheaţă – / Hai să mai bem o dată pentru viaţă /
Şi pentru-augustul Cezar-Împărat! // E mort de mult! În
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schimb iubirea-i vie / Şi-n ochii tăi e-o lacrimă târzie, /
Venind spre-ai mei, ce tremură-n neon... // Când dorul tău de
casă luminează – / Sunt Roma eu, şi numele-mi trădează /
Oraşul ars de mâna lui Neron...” (1968).
Ulterior, poezia sa n-a cunoscut ceea ce criticii literari
numesc, de regulă, „evoluţie”. Zborul din tinereţe i-a rămas
statornic, la aceeaşi altitudine, accidentat, ce-i drept, pe
parcurs şi de unele prăbuşiri în goluri de aer poetic rarefiat...
Cărţile din „perioada de mijloc” (Semnele iubirii, Turnul de
pază, Vârsta teiului ş. a.), cât şi cele din anii următori (Spicul
şi steaua, 1990, Flori de tei de-asupra noastră, 1995, Rugă de
ostatec, 1998, Poemele durerii, 2000) atestă acelaşi poet al
graiului şi al pământului, cu un deosebit cult al satului şi al
strămoşilor („şi satul ca o Meccă pare-acum...”), un poet liric
al iubirii şi al exuberanţelor tinereşti, mai cantonat şi osificat,
poate, în formule tradiţionale, cutreierat de sentimente şi
viziuni mesianice. Zgura conjuncturistă, care în anii de tristă
amintire îi afectează, pe ici-colo, scrisul, s-a şters. Horboţelele
verbale, ţesute din culori sărbătoreşti şi aşezate cu nonşalanţă
pe fruntea realităţii de atunci, s-au stins cu o spumă. Rămâne
lamura de foc a unei poezii neviciate, care, în anii ’70-’80, a
impus la noi, alături de cea a altor confraţi, modelele
modernităţii româneşti.
În ceea ce-l priveşte pe poet, el şi-a păstrat şi acum, la cei
60 de ani trecuţi, „încă unul”, temperamentul şi alura
tinerească. Om al scrisului permanent, „delicateţe
structurală”, generos, elegant şi liber(tin) în acţiuni, Anatol
Ciocanu rămâne poetul care are mereu poezia „în vârful
degetelor”, dominat de acelaşi spirit verbal, niciodată
dezminţit, prin care se exprimă demonul poeziei.
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Anatol Ciocanu

TESTAMENT I
Îţi las drept testament
acest prezent,
în care, pentru orice eveniment
inima mea a avut o bătae aparte,
pentru fiecare dragoste-a purtat atent
câte-o floare,
îndepărtând-o de moarte!
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Îţi mai las plopii pe zare,
care-n noapte se urcă până la stele
să le şoptescă baladele migratoare
ale statorniciei mele!
Şi-ţi mai las câteva pagini de carteîn ele neliniştea mea permanentă-şi mai arde
clipele, zilele, anii,
o, numai n-o lăsa la o parte
şi nu permite s-o atingă duşmanii!
Ţi-aş mai lăsa ochii meisă păzeşti via cu strugurii ei,
s-o ştii a ta până la rădăcină,
dar sunt obosiţi şi doar un rug
de mai mocneşte sub scânteiamintirea unei flăcări care-a durat, divină!
Ascultă hergheliile-mpiedicate-ale vântuluiele-au să-mi poarte pe rotundul pământului,
pe lângă testament,
respiratia fără de moarte-a cuvântului!
LâNGĂ INIMA MEA,
LÂNGĂ INIMA TA
Pe–nserata inimă-a mea,
Pe flămânda inimă-a ta,
Uite, prind frunzele-a se scutura
Cu tot aurul, cu toată bogăţia,
Cu-mplinirea şi cu nostalgia.
Spre blajina inimă-a mea,
Spre aprinsa inimă-a ta
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Iată, vin fulgii cei reci de-undeva,
Cu toţi fiorii şi cu toată gheaţa.
Vai! cum ne-nstrăinează dimineaţa!
La tăcuta inimă-a ta,
La silabica inimă-a mea
În glas prinde teiul a murmura
Cu steaguri de pace, cu steaguri de floare.
O, lumea nu are-acum seamăn sub soare!
Lângă inima mea,
Lânga inima ta
Floarea de aur ne va lumina,
Lângă inima ta,
Lângă inima mea,
Floarea lui tânără
Ne va veghea!
SCRISOARE
Ştiu, lipsa ta aicea e aerul ce-l muşc –
cu gheaţă-mi umple pieptul, îngenunchind căldura,
tristeţile din jururi cu amintiri le-mpuşc,
când noaptea-ţi visezi ochii şi umerii, şi gura;
zăpezii de sticlă lucind se sparg sub paşi
şi brazii dorm cu vata-n urechi de atâtea zile,
acasă tu speranţei şi dorului te laşi,
cum versul meu se lasă cuminte –acestei file;
mă copleşeşte albul câmpiilor sonor.
Prietenii mei, bunii, veniţi din depărtare,
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înseninaţi şi mândri îi simt cum se cobor
ca nişte cerbi lunatici – să caute izvoare.
Iar eu renasc alături şi caut un copil
pierdut demult în mine, ca frunza-ntr-o pădure –
de glasul lui subţire şi-atâta de umil
va trebui cruzimea din mine să se-ndure
dar tu-l goneşti,
cum vântul goneşte-n toamnă flori
către tăceri de iarnă prelungi şi solitare –
ne-îngenuncheate-acestea – răsar pe geam la zori
cu urme-adânci şi arginturi
de filigrană-n floare.
DOAR EA NE-A MAI RĂMAS...
Doar iubirea –
doar ea ne-a mai rămas
pentru toţi pe pământ –mpărţită
singura comoară pe –acest vas
al vieţii – doar de Cel de Sus păzită.
Doar iubirea –
doar ea mai e aerul ce-l respirăm
când coborâm privirile perfide –
când nu luăm, când nu furăm şi nu trădăm
lumina stramoşeştilor firide;
Doar iubirea –
doar cu ea hălăduim
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din vis în vis, din spaimă – în dorinţă,
cu ea doar ne mai ştim în cuviinţă,
cu ea acum mai supraveţuim!
Doar iubirea –
doar ea ne-ntinde lucitoare chei,
şoptind tăcut: - deschise paradisul,
îmbogaţeşte-te cu tot ce vrei,
c-aceasta a fost râvna ta şi visul!
Doar iubirea –
numai ea de ne mai ţine-n loc
şi nu ne scoate la mezat durerea,
doar ea e bruma noastră de noroc
pe aripe purtând-ne-nvierea!
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DORINA CAZAC

Spre poșta stelară
Spre vis și lumină dorința mi se-ntinde
Spre culmi neatinse, iubirea cuprinde
Dorința de-a ști ce spune a mea viață
De viitoru-mi ascuns în calda ceață.
De-aș ști ce stea calea-mi veghează
Aș face din gânduri scrisori ce vibrează
Spre poșta stelară, ca să primesc
O hartă a vieții pe care-o doresc.
***
Miros de iarbă verde în aer pulsează
Razele de soare lumini vii desenează
Joc de culori în grădini ușor se înalță
Spre cerul albastru cu nori mari de faianță
Dulcele florilor albe de pomi înstăriți
Îmbată al meu gând în doruri fierbinți.
O zi de poveste în jurul meu crește
Curat al meu suflet prin doruri iubește.
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IULIAN PÂRVU
Popasuri europene. Jurnal de călătorie
Ne stă la îndemână să scriem despre cărţile profesorului
universitar Vistian Goia, pentru că le-am citit cu multă atenţie
pe toate. Numărul lor a sporit simţitor în ultima decadă, când,
eliberat de obligaţiile la catedră, autorul s-a dedicat exclusiv
scrisului. Şi cum îi stă bine unui autentic senior al cetăţii
intelectuale clujene, a socotit că e mai pe potriva lui să
abordeze memorialistica, o specie tangentă literaturii cu mare
priză la public. Despre calităţile sale de memorialist am vorbit
în mai multe rânduri, nu e cazul să revenim asupra lor.
Cu ultima carte, Popasuri europene (Editura Napoca Star,
2013), Vistian Goia începe să dea contur unui alt domeniu în
creaţia sa literară, jurnalului de călătorie. În urmă cu patru ani
publicase De la Paris la Londra via Dieppe, un jurnal
sentimental, care nu anunţa o continuare. Era şi greu.
Călătoria aceea a făcut-o cu trenul, ca pe vremea bunicilor, în
condiţiile în care autorul exclude urcatul în avion. Doar la faţa
locului, fiul Lucian, medic în Franţa, şi-a luat în primire
părinţii şi le-a asigurat nu numai costurile deplasării, ci şi
programul excursiei. Or, ce poate fi mai plăcut pentru o
pereche de dascăli pensionari decât să se lase pe seama
feciorului lor, împlinit profesional şi intelectual şi plin de
gratitudine.
Cele trei călătorii, consemnate sub formă de jurnal în
Popasuri europene, nu diferă, în esenţă, de prima, decât că
sunt mai aproape de condiţiile de trafic din zilele noastre.
Acelaşi Lucian, cunoscând apetitul turistic al distinşilor săi
părinţi, vine, în 2009, cu maşina sa într-un concediu în ţară,
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iar la întoarcere îi ia cu el până la Dieppe, în Normandia, unde
trăieşte. În mod firesc, drumul a presupus mai multe popasuri
în Austria, Germania, Luxemburg, Belgia. Sejurul la Dieppe,
de asemenea, în funcţie de programul doctorului, a însemnat
şi numeroase descinderi prin toată Normandia şi mai toată
Flandra. A doua călătorie, în 2010, s-a desfăşurat aproape la
fel, doar că pe alte trasee, cu vizite la alte obiective, în
Germania, Franţa şi Olanda. În a treia, cea din 2011, tot
Lucian le poartă de grijă, îi invită, cu trenul, mai bătrâneşte,
cum ştiu ei, ca după un alt sejur la Dieppe, să-i mai poarte o
dată prin Franţa, în special pe Valea Loirei, pentru a-şi întregi
impresiile europene, iar apoi să-i aducă el acasă, cu alte
popasuri în Germania şi Austria.
Prin Popasuri europene, Vistian Goia oferă cititorilor săi
încă o carte extrem de agreabilă. Astăzi, faţă de ce era cu zece
ani în urmă, românii călătoresc mult. De când s-au deschis
graniţele către Uniunea Europeană, ne plimbăm pe continent
ca altădată prin ţară. O călătorie în Occident nu mai e un
privilegiu, stă la îndemâna oricui. Se merge mult la muncă, se
fac afaceri, se merge la cumpărături, unii caută şcoli, spitale
ori locuri de agrement. Spaţiul vieţii noastre cotidiene a
devenit, astfel, mai larg. Nu aşa ceva, însă, ne propune
universitarul clujean. Petru el, periplul european este un prilej
de aleasă trăire emoţională. Are şi norocul ca la vârsta lui să-l
ţină încă picioarele şi mai ales să-i fie alături soţia, Rodica,
„neobosită parteneră de călătorie şi conversaţie, cum o
prezintă, subtilă observatoare a locurilor vizitate”. Sunt, cu
alte cuvinte, amândoi pe-o minte. Altfel, asemenea incursiuni
s-ar împotmoli, văduvite de o bună parte a farmecului lor.
Autorul se respectă pe sine şi respectă condiţia unui jurnal
de călătorie. Nu se pierde în descrieri ori narări obositoare,
notează succint ce are de spus, atâta cât să trezească interesul
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cititorului. Nu face paradă de erudiţie, nu-şi reprimă nici un
moment subiectivitatea, nu-şi ascunde mirările ori pornirile
cârcotaşe faţă de situaţii pe care nu le agreează. Se bucură să
întâlnească splendori arhitectonice, palate, catedrale, se
bucură să admire capodopere în muzeele vizitate, se bucură de
pitorescul peisajelor care îi ies în cale, dar şi de odihna
binemeritată de pe terasa unui restaurant. Este un gen de
bucurie în vecinătatea candorii, pe care ştie să o mimeze cu un
farmec senioral.
Vistian Goia reuşeşte să convertească orice călătorie într-o
sărbătoare. Când simte că şi acolo, departe, cotidianul se
insinuează printre gândurile sale, găseşte o modalitate să-l
alunge, ca fastul sărbătoresc să nu ajungă împietat. Îşi
respectă peste tot condiţia de soţ, de părinte, de intelectual, de
român, e mândru de ea în toate ipostazele. Duce, în călătoriile
sale, zestrea spirituală de acasă, încât se poate mişca peste tot
ca un autentic cetăţean european, oferindu-ne, încă o dată, un
model de urmat.
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