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MIRCEA POPA

Social- democraţia literară şi poetul,
Ştefan Baciu
Despre
perioada
„socialdemocrată” a poetului Ştefan Baciu nu
s-a rostit până la ora de faţă nicio voce
critică, înafara mărturiilor lăsate de el
în „Praful de pe tobă”, în care evoca
nostalgic, dar cu respect şi admiraţie,
relaţiile avute cu doi dintre principalii
pioni ai vechii social-democraţii
româneşti, Constantin Titel-Petrescu
şi Ion Pas. De acolo aflăm
că
propunerea de a lucra în redacţia „organului central a
Partidului Social-Democrat din România”, la început, iar apoi
în aceea a „ziarului de informaţie şi luptă socialistă” i-a venit
din partea lui Ion Pas, pe care-l cunoscuse mai bine în anii
1942-1944, când redactase sau colaborase la publicaţiile
umoristice „Epigrama”, „Veselia”, „Humorul” şi „Gluma”,
ultima fiind condusă chiar de Ion Pas. După evenimentele de
la 23 August 1944, în care avuseseră un oarecare rol şi unii
reprezentanţi ai social-democraţiei, rolul lor în viaţa socială şi
politică a crescut considerabil, ei sperând ca, în noile condiţii
schimbate, să primească un ajutor direct şi eficient din partea
social-democraţiilor apusene spre a da ţării un veritabil regim
democrat. Guvernul nou instaurat i-a privit o vreme ca pe
potenţiali aliaţi, C. Titel - Petrescu obţinând pentru moment
postul de ministru fără portofoliu pe lângă Preşedenţia
Consiliului de Miniştri, iar unii dintre membri partidului său,
precum Ştefan Voitec, Lothar Rădăceanu, Şerban Voinea,
Ion Burcă, Ilie Dumitru, Teodor Iordăchescu şi Dumitru Pop
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au căpătat, periodic, anumite funcţii de încredere atât în
guvern, cât şi în alte organisme centrale de conducere. Pe
lângă sporirea numărului de membri şi organizarea partidului
de cae se ocupa nemijlocit ( în memoriile amintite Ştefan
Baciu vorbea de noua realitate cu care acesta a trebuit să se
confrunte: „ocupat cu organizarea partidului care în anii aceia
era ameninţat de un grup de provocatori şi de miile de
„fripturişti”, sinceri sau nu, care făceau literalmente coadă să
se înscrie”), C-tin T. Petrescu, care era un reprezentant tipic
al vechii social-democraţii europene, în gândire şi
comportament, era preocupat şi de atragerea de partea sa a
cât mai mulţi intelectuali de valoare, ziarişti, scriitori,
universitari, şi acest lucru s-a şi realizat o vreme, prin faptul
că printre colaboratori (şi chiar membri ai partidului) s-au
numărat şi oameni de prestigiu ştiinţific, precum Iorgu
Iordan, Al.Claudian, P. P. Stănescu, Miron Niculescu,
Nicolae Ghiulea, George Silviu, Eugen Relgis, Gala
Galaction, Mircea Florian, colaboratori cu toţii ai publicaţiei
partidului. In acest sens şi prezenţa lui Ştefan Baciu în cadrul
redacţiei a fost considerată drept o achiziţie bună, nu numai
pentru faptul că rubrica de „cronica dramatică” avea un
realizator experimentat, dar şi prin aceea că el putea asigura
în orice moment material literar şi a pregăti paginile culturalliterare ale „Libertăţii”, intitulate „Libertatea literară,
artistică, socială”, care au putut fi scoase odată cu
consolidarea prestigiului ziarului şi cu obţinerea de fonduri
mai generoase (aşa se explică şi fluctuaţiile de pagini ale
ziarului, de obicei de patru, apoi de douăsprezece, apoi de
două şi chiar de format minimal („liliput”, cum spune
poetul!). Pagina cu pricina, la care colaborau destul de mulţi
intelectuali, între care amintim pe Gala Galaction, pe Cezar
Petrescu, Victor Eftimiu, G.Bacovia, Ion Caraion, Marin
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Iorda, Agatha Grigorescu - Bacovia, Ben Corlaciu, Magda
Isanos, Isaiia Răcăciuni, I. Gruia, şi colegii săi de redacţie,
Ştefan Tita, G. Spina şi George Silviu, a devenit o obişnuinţă
mai ales în cursul anului 1945, după creearea Frontului Unic
Muncitoresc şi întărirea fracţiunii pro - comuniste, când şi
fondurile primite au fost mai substanţiale, dar şi după crearea
Partidului Social Democrat Independent.
O cercetare sistematică a paginilor ziarului „Libertatea”
din anii 1944-1945 ne-a pus pe urmele unui interesant
material documentar privind prestaţia zilnică (sau
săptămânală) a poetului Ştefan Baciu în coloanele ziarului
socialist, colaborare despre care el ne vorbeşte destul de puţin
în amintitele memorii. Din aceste memorii nu ne putem da
seama nici de natura acestor colaborări şi cât de credincioase
au fost ele liniei Partidului Social Democrat, în cadrul căruia
el era socotit de către ceilalţi drept un „camarad” de nădejde
(să nu spunem „tovarăş”, deoarece acest apelativ era rezervat
în exclusivitate pentru comunişti), participând nu de puţine
ori la deplasări pe teren în vederea întâlnirii cu reprezentanţi
ai conducerii organizaţiilor locale, luând parte la consfătuiri
de lucru, conferinţe, congrese şi la propaganda desfăşurată de
partid în cadrul programelor „Grupării Socialiste de artă şi
cultură”, unde se susţineau conferinţe, urmate apoi de
programe artistice, în cadrul cărora se recitau sau se citeau
poezii( o asemenea prezenţă a sa este semnalată la Teatrul
Muncitoresc în ziua de 12 decembrie 1945, când erau
comemorate evenimentele din 13 Decembrie 1918). În 1946
este redactat chiar un „Almanah socialist”, în care este
acordat un spaţiu destul de mare comemorării înaintaşilor
luptei social-democrate româneşti şi unor materiale literare şi
culturale, Ştefan Baciu fiind prezent cu poezia „Veac XX”,
aşa cum este prezent şi în cadrul unor acţiuni ale Asociaţiei
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Prietenii Libertăţii, înfiinţată în 1945, pentru a strânge
împreună pe simpatizanţii reformelor muncitoreşti. In acest
cadrul el se numără printre cei dintâi poeţi cuceriţi de noul
suflu revoluţionar al maselor muncitoare, care se încumetă să
scoată de sub tipar placheta de versuri „Cântecul Mulţimii”,
culegere folosită desigur şi de propaganda de partid. Iniţial
acesta ar fi trebuit să fie prefaţată de Constantin Titel
Petrescu, planificată fiind să apară în colecţia „Cartea Omului
Liber” şi scoasă de către Editura Partidului Social Democrat.
Cum Constantin Titel Petrescu nu era deloc agreat de către
comunişti, rândurile sale făcându-i mai degrabă un
deserviciu, ea a fost prefaţată până la urmă de Ion Pas.
Volumul acesta, care a fost ignorat până acum de către toţi
cercetătorii operei lui Ştefan Baciu, mărturiseşte în mod
indubitabil apartenenţa la ideile proletare a autorului lui şi
chiar trasarea unei linii poetice ce va duce mai târziu la
inflaţionismul proletcultist. Că este socoti de către colegii de
redacţie au un adevărat companion al luptei pentru socialdemocratism, ne-o dovedeşte şi cronica pe care poetul Ştefan
Tita o consacră volumului său de versuri „Caet de vacanţă”,
scris de poet mai mult la Râmnicul Vâlcea, în casa viitoarei
sale soţii, Mira Simian. Ştefan Tita îşi începea cronica cu
aceste cuvinte: ”Tovarăşul nostru de luptă şi de redacţie,
Ştefan Baciu şi-a tipărit poemele cele mai noi...”, conchizând
că le „completează configuraţia sufletească a unui poet de cea
mai autentică şi aleasă inspiraţie”.
Înainte de a stărui asupra prestaţiei literare a poetului
Ştefan Baciu în paginile ziarului „Libertatea” e necesar să
stăruim puţin asupra activităţii sale ziaristice desfăşurată aici.
E vorba de doi ani de muncă gazetărească asiduă, dedicată în
bună parte comandamentelor fixate de fruntaşii socialdemocraţi şi de lupta politică a PSD pentru a accede la
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guvernare şi a se impune pe eşichierul politic al momentului.
Social-democraţii se considerau a fi legitimaţi de trecutul lor
politic mult mai bogat şi mai vizibil decât comuniştii
paraşutaţi din URSS sau veniţi odată cu tancurile sovietice şi
care voiau cu orice preţ să pună mâna pe putere,
transformând ţara într-o sucursală a lui Stalin. Tradiţiile
social-democrate mergeu departe până la C-tin Dobrogeanu
Gherea, la Păun Pincio, Ilie Moscovici, L. Ghelerter, I. C.
Frimu, Traian Demetrescu şi alţii, care erau cu regularitate
invocaţi în paginile ziarului, numele lor fiind aduse în
discuţie, atunci când se intenţiona a se acorda unor instituţii,
străzi, puncte de lucru social-democrate, propunându-se nici
mai mult nici mai puţin ( propunerea îi aparţinea chiar lui lui
Iorgu Iordan) ca acesta să fie făcut membru al noii Academii
a ţării. Comuniştii ignorau în bună parte aceste tradiţii,
încercând să izoleze sforţările lor şi să-i ţină sub strictă
supraveghere. Mărturisile lui Ştefan Baciu din medalionul
închinat lui Constantin Titel Petrescu sunt extrem de
sugestive în acest sens, dând seama de lupta ce se da atât în
interiorul partidului între gruparea lui Leonte Răutu şi Lotar
Rădăceanu care doreau să colaboreze cu comuniştii, şi cea
fermă a lui Titel Petrescu dorind o social-democraţie de sine
stătătoare. Legat afectiv şi ideologic de punctele de vedere
ale lui Titel Petrescu, Ştefan Baciu a rămas credincios acestei
linii, împărtăşind punctul de vedere al fruntaşului său, care, la
congresul PSD din 1945 s-a hotărât pentru păstrarea albiei
tradiţionale, scriind în acest sens articolul „Congresul
Unităţii”, ce urma să apară pe prima pagină a ziarului, dar
scos peste noapte din număr de echipa prosovietică „condusă
de Lothar şi Jenny Rădăceanu, ajutaţi de Marcel Rotman şi
Mişa Levin, obligând pe tipografi să elimine articolul”. Mai
târziu, când aflat în exil, el îşi scrie memoriile, avea să-şi dea
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seama de lupta pentru eliminarea social-democraţiei autentice
dusă sistematic de infiltraţii moscoviţi, scriind: „Socialdemocraţia, poate cu minime excepţii, a fost o mişcare care sa dedicat ridicării nivelului economic şi cultural al acestei
clase”, iar conducătorul acestuia fiind socotit un mare orator
şi o mare conştiinţă ( „Nu acceptase să intre în „Frontul
Renaşterii Naţionale” ca Grigorovici, nu făcuse afaceri cu
nemţii cum făcuse Lothar Rădăceanu şi nu scrisese articole în
foile dictaturii, cum o făcuseră unii „tovarăşi” sau „tovarăşi
de drum”) cu o reală trecere printre muncitori, care îl
ovaţionau şi-l urmau cu mare încredere. Tocmai acest lucru
era considerat periculos de către pro-moscoviţi, care l-au
declarat de dreapta şi „periculos”, punând să fie şi strict
supravegheat, iar în cadrul ziarului Lothar Rădăceanu dorea
să-i ia locul la ziar de către comunişti şi sovietici. Acest fapt
se reflecta şi în politica de conducere a ziarului, unde cel
două tabere, cea autentic social-democrată şi anti-comunistă
şi cea comunistă se supravegheau şi se spionau reciproc,
Ştefan Baciu fiind socotit a aparţine primei categorii, din care
cauză „libertatea de expresie” i-a fost cenzurată nu o dată,
deoarece pro-sovieticii „făceau din oricine care nu era dispus
să colaboreze cu regimul un „duşman al poporului”, oricât ar
părea termenul de caragialesc”. A devenit şi mai suspect
atunci când s-a căsătorit cu Mira Simian, considerată a fi
provenit dintr-o familie burgheză, şi având printre adversari
oameni ca Petre Constantinescu-Iaşi, ministrul Informaţiilor,
sau Avram Bunaciu de la Interne. După căsătorie, Ştefan
Baciu a căutat s-o impună şi pe soţia sa printre colaboratorii
ziarului, dar numele i-a apărut o singură dată la o rubrică
nouă intitulată „Calendar”, şi apoi a dispărut, ca să reapară în
josul unei traduceri semnate împreună de către cei doi soţi.
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Articolele semnate de Ştefan Baciu în paginile ziarului
„Libertatea” sunt numeroase şi extrem de diverse ca tematică.
Unele dintre ele urmăresc mersul operaţiunilor de pe frontul
anti-hitlerist, oferind comentarii despre înfrângerile
catastrofice suferite de armatele germane şi pedepsirea
inevitabilă a celor vinovaţi. Multe dintre ele au un pronunţat
caracter anti-fascism, atacând nu de puţine ori persoane
responsabile de rime şi orori, de atitudini sau gesturi
reprobabile care au adus ţara în starea gravă de după război.
Punctul de vedere exprimat coincide de cele mai multe ori cu
punctul de vedere al redacţiei ziarului din care face parte sau
cu ale fruntaşilor social-democraţi care dau directivele şi
orientarea ziarului. In esenţă avem de-a face cu o poziţie
destul de ferm „proletară”, pro-muncitorească, una din acelea
pe care s-a clădit mai apoi tezele şi ideologia comunistă,
devenită apoi o dogmă infailibilă. Privită astăzi, prin
perspectiva timpului, trebuie să afirmăm fără ocol că şi
social-democraţia românească din aceşti ani a participat din
plin la instaurarea acelui văl de ceaţă şi însingurare care s-a
instaurat peste ţară o dată cu ocupaţia sovietică. Nici
publicistica lui Ştefan Baciu nu e ferită de clişeele şi tarele
unui început de „limbă de lemn”, ridicată apoi la rang de
expresie dominantă în societatea românească după venirea la
putere, iar instaurarea proletcultului în România s-a produs şi
prin complicitatea jurnaliştilor din tabăra social-democrată,
deoarece şi ei puneau la temelia puterii statul proletar şi
conducerea muncitorească, şi ei aveau în vedere rolul
conducător al partidului în toate treburile vieţii sociale şi
culturale. Şi nici publicistica lui Ştefan Baciu nu face
excepţie de la respectarea acestor cutume. Am spune chiar că
se petrece cu el un fenomen ciudat de îndoctrinare, de
acomodare cu modul de a fi şi a gândi al liderilor social11

democraţi, care văd cu ochi critic mai tot ce se întâmplase la
noi în ţară în timpul regimurilor trecute. Această brutală
separare de trecut este percepută şi la nivelul scrisului lui
Ştefan Baciu şi ne va mira mai apoi, când vor apărea
memoriile sale din „Praful de pe tobă” puternica discrepanţă
dintre zugrăvirea duioasă şi ataşantă a mediului bucureştean
din perioada războiului, perioada în care, cu toate
interdicţiilor mai mult sau mai puţin severe introduse de
legile războiului şi de cenzură se putea trăi „decent”,
omeneşte, într-o lume cu reguli şi tipare bine consolidate,
fără ca bulversările aduse de tancurile sovietice să-şi spună
încă cuvântul şi să facă din viaţa oamenilor un lung supliciu
existenţial şi care vor nimici încet - încet întreg eşafodajul
acelei vieţi tihnite şi aşezate în rosturile ei „burgheze”. Ne
putem deci întreba când a fost sincer scriitorul? în perioada
anilor 1944-46, când scria la comandă şi sub ameninţarea
cerberilor de tot felul sau mai târziu când şi-a redactat
memoriile în exil? Şi, poate ceea ce este surprinzător e faptul
că nu descoperim în glasul său un anume regret necesar, o
căinare şi o părere de rău pentru etapa în care a fost
manipulat şi în care s-a exprimat nu de puţine ori în ţară de
pe poziţiile unui viitor activist de partid, care vine şi trasează
ordine, reguli, „indicaţii” de la care nu te poţi abate. Să fi
dorit autorul să le facă total uitate, să fi dorit să le şteargă
total din memorie, nu putem şti. Cert e că aceşti ani de
„colaboraţionism” cu regimul nou instaurat în România după
actul de la 23 August este real şi fără putinţă de tăgadă, iar
memoria atât de fidelă şi de prodigioasă a scriitorului,
probată la lectura paginilor sale evocative din cartea amintită
ne determină să credem că mai degrabă în intenţia sa a fost să
şteargă cu buretele toată această etapă critică din viaţa sa.
Faţă de tonul şi direcţia de acţiune a acestor nenumărate luări
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de poziţii trebuie să fim mereu în gardă, să fim preveniţi, dar
nu putem face abstracţie totală de ele, de parcă n-ar exista.
Ele fac corp comun cu celelalte ieşiri publicistice ale lui
Ştefan Baciu şi dau seama de modul în care timpul şi
presiunea acestuia a pus stăpânire pe conştiinţa mai tuturor
scriitorilor români, care n-au avut în faţă prea multe
alternative sau opţiuni de a se sustrage lui. Una dintre ele ar fi
colaborarea cu noul regim, aşa cum au făcut-o mulţi dintre
tinerii scriitori iviţi în literatură în anii aceştia, atraşi şi de o
răsplătire pecuniară extrem de generoasă. Cea de a doua ar fi
constat din dispariţia pentru o vreme din viaţa publică,
retragerea în anonimat şi expectativă, mod de comportament
adoptat de marea lor majoritate şi, în al treilea rând,
încercarea, mult mai grea şi aproape imposibilă de la un
moment dat, de a părăsi ţara optând pentru vest.Toate acestea
trebuie luate în calcul atunci când vorbim de scrisul lui
Ştefan Baciu.
Cea dintâi colaborare semnată a lui Ştefan Baciu în
Libertatea” apare doar la 12 septembrie 1944, deoarece actul
de la 23 August îl prinsese la Braşov, la părinţi, şi abia o dată
cu întoarcerea sa la Bucureşti a primit propunerea de
colaborare la ziar din partea lui Ion Pas. Articolul se
intitulează „Singurătăţi între oameni” şi invită, oarecum
printr-o parafrază, pe compatrioţii săi să revină la activism
adică la o viaţă normală, afirmând că „Dictaturile izolează şi
scot din rândul oamenilor pe toţi aceia care nu se pot aşeza în
flanc. Am avut în anii trişti care au trecut – nu odată –
viziunea unei imense turme din mijlocul căreia se
desprindeau oamenii. Restul era nimic, cu toate că erau
mutre”. Acestui îndemn ar trebui să-i urmeze şi poeţii, căci
evenimentele care au avut loc au schimbat condiţiile actului
creator. „Actul de la 23 August – scrie el – a făcut ca în cele
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din urmă acel „mâine” să devină „azi”, aşa că poezia îşi va
putea găsi drumurile adevărate pe care se părea că începuse
să le uite”. A dispărut „ameninţarea permanentă a călăşului”
şi poezia cenzurată care nu era decât „poezie asasinată”, iar
poezia ultimilor ani încetase să mai fie ea. Indemnul e sincer
şi rezolut. „Aşa dar, barierele au căzut şi flamurile noii poezii
vor putea să fluture în vânt” (Poezia de mîine). Dispărând
interdicţiile, scriitorii ar trebui, după părerea sa, să iasă din
hibernare şi să-şi spună deschis opinia. In acest scop, el şi
iniţiază o discuţie în coloanele ziarului despre modul în care
scriitorii văd organizarea noii lor societăţi de breaslă, fosta
SSR. Se adresează pentru aceasta lui Tudor Vianu,
N.D.Cocea, Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu, care vin cu
numeroase propuneri de schimbare până la 26 septemvrie,
când acelaşi gazetar relatează despre alegerea noului comitet
al SSR, avându-l ca preşedinte pe Victor Eftimiu. Il
descumpăneşte însă „invazia” neobişnuită de „oameni buni”,
apăruţi peste noapte din rândul celor „miloşi, iertători şi
călduţi” a căror memorie pare a fi destul de scurtă, deoarece
„A curs mult sânge, s-a revărsat imens de sânge pur şi
nevinovat”, iar oamenii ar trebui să vegheze ca acest lucru să
nu se mai repete” ( Oameni în lanţuri). Or, arta şi literatura
trebuie să reflecte şi ele aceste schimbări: „Cenuşăreasa a
murit. Poetul-cetăţean îi va lua locul!” (Cenuşăreasa).
Desigur, că un îndreptar sigur va găsi el în arta şi literatura
sovietică, deoarece „Artistul sovietic a depăşit cu mult şi de
mult dulceaga fază a lirismului dibuitor, a experienţelor fără
sens” (Teatrul ca şcoală a vieţii).
Iată, prin urmare, că unul dintre clişeele acestei epoci
îşi face deja apariţia în scrisul lui Ştefan Baciu, acela că
literatura noastră trebuie direcţionată după cea sovietică, mod
de a gândi care a devenit axiomă la scurt timp, piaţa noastră
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de carte fiind invadată cu producţii literare de la Răsărit. În
curând îşi face loc în scrisul lui şi ideea „luptei de clasă”,
deoarece am asista la un fenomen defetist răuvoitor:
„Provincia şi uneori chiar capitala sunt bântuite nu numai de
şoapte otrăvite, ci uneori chiar de foi venite din mâinile
acestor cavaleri ai nimicului, care se pierd totdeauna în
propria lor inconştienţă. Şi-n rest, totul e anonimat”
(Manifeste fără identitate). Această formă de rezistenţă
antisovietică şi anticomunistă, urmată apoi de luptele de
partizani din munţi, care sunt văzute de poet prin prisma
ideologiei oficiale, drept inutile,duşmănoase, condamnabile.
In aceeaşi măsură sunt condamnate şi actele de refugiu în
Vest, ale unora care nu văd cum se cuvine binefacerile
regimului (Se refugiază pleava). Laudă în schimb acţiunile
culturale organizate la „Căminul artei” de fruntaşii PSD
(Insula dintre ruine), precum în încercarea de a da Societăţii
Radio o nouă organizare, aşa cum îl pretinde „ceasul pe care
îl trăim” (E ceva putred la Radio). In aceeaşi măsură
articolele sale atacă probleme economice diverse şi în primul
rând specula, penuria de alimente, lipsa de organizare din
domeniu ( Specula, Melancolii economice, Penicilina,
Aparatul de taxat, Telefon cu linguriţa, Forme şi reforme
etc.) In ultimul articol menţionat, el se pronunţă pentru
„epuraţia” care întârzie să dea la o parte pe mulţi dintre cei
care au slujit vechiul regim şi care „pun beţe în roate elanului
creator. Un duh nou, o altă aşezare răsuflă prin spiritul pur al
reformelor şi oricât s-ar opune strigoii, biruinţa va fi,
neîntârziat, e partea lor. Muncitorul şi intelectualul dărâmă
vechi aşezări, intrate în putrefacţie, cărora nici măcar
istoricele forme nu le mai pot da viaţă şi raţiune”.
Aşa cum se vede, Ştefan Baciu adoptă cu dezinvoltură
limbajul muncitoresc la modă, acuză în stânga şi-n dreapta de
15

rămânere în urmă, vrea schimbări radicale, în folosul celor
mulţi, uitând că şi el e un produs „burghez”, rezultat al
„formelor istorice”. Contaminat de propaganda noilor săi
aliaţi, el cere cu inocenţă să se renunţe la tot ce e vechi, pe
motiv că „Cântăreţul politic e solidar cu mulţimea şi merge
pas la pas cu înaintaşii, tovarăşi sau numai umbră şi amintirea
lor” (Cântăreţul politic Walter Hansenclever). Fără ezitare
scrie un fel de encomion privind „Parada marei victorii”,
trăită de poporul sovietic în Piaţa Roşie din Moscova la 28
iunie 1945, atunci când a sărbătorit victoria asupra
fascismului, condamnând în mai multe rânduri pe Hitler şi
apropiaţii săi pentru care cere pedepsele mâniei proletare.
Sunt luate în discuţie şi aspecte ale vieţii tineretului,
semnalând schimbări de atitudine ( Un alt tineret), în viaţa
preoţimii sau a oamenilor şcolii. Câteva reportaje din zona
Olăneştilor, a Moldovei, de pe Valea Prahovei, Brăila,
Covurlui etc. ne edifică şi asupra talentului său de a surprinde
realităţi diverse şi contrastante, preocupările lui mergând atât
în direcţia articolului politic, a studiului de caz, a reportajului
cultural, a medalionului literar, a evocării de tip
memorialistic sau a cronicii dramatice, făcute conştiincios şi
profesionist.
Tot ce semnează Ştefan Baciu în paginile ziarului
„Libertatea” se circumscrie cu claritate politicii dusă de
oficiosul PSD de a convinge cititorul de rând că schimbările
din ţară sunt necesare, că ele sunt făcute în folosul lui şi că
ele au un caracter benefic, slujind binele şi adevărul. Or, din
ceea ce s-a constatat ulterior, toate acestea nu reflectau cu
nimic realitatea trăită de oamenii ţării şi că nu se urmărea
altceva decât o deşănţată propagandă în favoarea sovietizării
ţării. Ca om de stânga aşa cum s-a arătat în această perioadă,
Ştefan Baciu a contribuit şi el alături de gazetarii
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proletcultişti de la „Scânteia” şi „Veac nou” la răspândirea
unor idei şi teze străine de firea poporului nostru, puternic
contaminate de propaganda proletară, dar, spre deosebire de
scriitorii vânduţi şi puşi fără discernământ în slujba
comuniştilor, la el funcţionează încă o puternică grilă morală,
o judecată sănătoasă şi limpede care ştie să aleagă binele de
rău, minciuna de adevăr. Chiar dacă e obligat, prin chiar
funcţia deţinută, să se conformeze ideologiei muncitoreşti,
bătând monedă pe transformările pe care noua clasă ajunsă la
putere le va putea iniţia, el nu se sfiieşte să critice fără
reţinere mizeria care domnea în ţară, situaţia grea a tuturor
claselor sociale, măsurile luate anapoda de guverne şi
administraţii incapabile, orizontul lipsit de speranţă al celor
mai mulţi tineri intelectuali, brutalitatea controlului de stat şi
a cenzurii proletare, care devenea de la zi la zi tot mai
dictatorială. Este observată cu luciditate politica deşănţată
desfăşurată de comunişti, aşi ai minciunii şi dezinformării
printre conaţionali, punând umărul la instaurarea şi
consolidarea regimului care avea să destabilizeze ţara atâta
amar de vreme şi să-i dea o orientare nefastă. Vorbind în
numele social-democraţiei, el se apropie uneori, voit sau
nevoit, de poziţiile comune ale celor două partide
muncitoreşti, recunoscând că „Din flăcări, socialismul iese
călit”, dovadă a unei erori de atitudine care astăzi ni se pare
dacă nu neclară şi falsă, în orice caz demagogică sau
„naivă”. Vorbind astfel de „obrazul Capitalei”, el critică
aspectul babilonic al oraşului, murdăria de pe străzi, lipsa
condiţiilor de trai (Pivniţe cu perdele), dar i se pare că ea ar
putea renaşte prin aplicarea corectă a principiilor socialiste:
„O lume a muncii, a cinstei, a adevărului, care va creşte dârz
şi deopotrivă în palatele uriaşe de beton şi cristal şi în casele
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modeste ale celor ce le înalţă. Nisip, cărămizi şi var! Dar şi
suflet! Numai aşa vom desăvârşi un oraş, în o lume aidoma.”
E drept că publicistica sa e aici nu se rezumă numai la
domeniul politic. Dispunem de o mulţime de „cronici
dramatice”, pe care le-a semnat aproape număr de număr cu o
pasiune şi o putere de muncă cu adevărat remarcabilă,
încercând pe cât posibil să ţină o dreaptă cumpănă de
judecată asupra pieselor alese şi jucate, să dezvăluie calităţile
textului, modul în care textul era citit de către actori, viziunea
regizorală originală, să sublinieze mesajul înaintat al unor
partituri aparţinând lui Shakespeare, Shaw, O´Neill, Gorki,
Pirandello, Dostoievski, Leonid Leonov, Karel Capek,
Mihail Sebastian, Teodor Muşatescu etc. Nu trebuie uitat că
atunci când face cronica la „Azilul de noapte” susţine că e
nevoie de un „teatru activ” şi că acest spectacol e cel dintâi
cu adevărat muncitoresc ca viaţă între noi”. Acelaşi lucru îl
spune şi despre piesa sovieticului Al. Corneiciuc, subliniind
şi aici că „Pe calea aceasta va trebui să păşească de acum
încolo cu nădejde teatrul nostru”, deoarece „Pilda de azi e
mai mult decât o piesă” şi formulând cerinţe din ce mai
aproape de ideologia comunistă: „Aşteptăm mai mult, mai
vie, mai aproape de om şi de realităţi”, respingând jocul
voios, care merge doar pe zbenguială sau pe vulgaritate.
Avem apoi destul de multe articole cu caracter literar,
dedicate discutării unor probleme de natură culturală sau
literară, cât şi evocării unor personalităţi din ţară sau de peste
hotare. Astfel, el nutreşte o vie simpatie pentru scriitorii evrei
care au fost alungaţi din ţările lor de nazism, pentru creatori
de talia lui Thomas şi Heinrich Mann, pentru expresioniştii
Ernst Toller, Ivan Goll, Hansenclever, sau
Johannes
R.Becher (din care şi traduce), pentru poezia lui Ady, teatrul
lui Ibsen, Gorki, O Neill, pentru scrisul lui Traian
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Demetrescu, Al.Sahia, G. M. Zamfirescu, Mihail Sadoveanu
etc, pentru arta lui George Grosz (numit „un chirurg al
creionului”), pentru Perahim sau Iser, care au fost
aproape,prin arta lor, de sufletul celor mulţi şi oropsiţi.
Articolul despre Traian Demetrescu se intitulează „Pentru un
precursor uitat” şi îl omagiază atât pe luptător, cât şi pe
„avântatul cântăreţ”, autor al unei poezii „armonioase şi
generoase”, iar cel despre Sahia pentru că a fost un interpret
al vieţii muncitorului de fabrică.
Nu ne mai surprinde, prin urmare, faptul că el e poate
singurul poet român care a închinat o poezie zilei de 23
August 1944, poezie pe care o publică în paginile ziarului, că
îşi manifestă prezenţa şi prin omagierea zilei de 1 Mai, şi că
închină tovarăşilor săi de luptă politică. Teodor Iordănescu şi
Dumitru Pop, o poezie în care evocă lupta lor de 40 de ani în
slujba idealurilor clasei muncitoare(nr. din 23 iunie 1945).
Dintre poeziile publicate aii mai amintim pe cea intitulată
„Cuvinte pentru steag”(nr.118 din 1 ianuarie 1945), perfect
integrată tipului de poezie proletară a vremii sau pe aceea
intitulată „E peste munţi sărbătoare”(nr. din 14 mai 1945),
scrisă cu prilejul eliberării Ardealului de către trupele
româneşti şi sovietice. O reproducem pentru forţa şi căldura
sentimentului care o animă: „Noapte bună, vom spune tuturor
urilor/Ne-am înfrăţit într-o zi, sub steagul lui Horia,/Cu un
cântec pe care toate inimile îl simt/Plugurile şi lopeţile
toate,/Ciocanele şi condeile toate,/Cântă la ceas de zi –
libertate./Va veni alt ceas, ne-au spus-/Şi iată-l, a venit./Pe-o
singură coardă cu mulţimile./E, peste munţi, sărbătoare,/Cum
pe Bobâlna au pornit-o ţăranii,/Cum în uzine o bat
nicovalele/Şi harfele norodului cum o duc în lume./Opriţi-vă,
oameni ai veacului/O floare fără umbre răsare pe cer/ Şi
pădurile la braţ cu satele/Trec prin oraş fremătând./E, peste
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munţi sărbătoare./ Şi Clujul e-o frunte, un gând/ Pentru toţi,
deopotrivă”.
Criticii şi istoricii literari care s-au ocupat de literatura
română sub comunism au ignorat cu toţii şi aspectul
contribuţiei presei social-democrate la introducerea şi
consolidarea clişeelor poeziei proletcultiste. În cartea sa
„Poezia românească în tranziţie”(1944-1948), Ana Selejean
surprinde cu acuitate momentul anilor 1944-1948 când apar
la noi primele semne ale noilor orientări lirice, care vor
deveni dominante în anii următori, până-ntr-atât încât vor
elimina rând pe rând din contextul literar al vremii orice
urmă de poezie adevărată. Vom asista de aici înainte timp de
cel puţin un deceniu la dominaţia unei poezii dogmatice,
ideologizate, schematice şi puerile care va înăbuşi orice
urmă de lirism adevărat, orice simţire autentică, orice
încercare de desprindere de la sol. În mod premeditat, această
poezie se va inspira din realităţile de zi cu zi din fabrici şi
uzine, muncitorul trebuind să fie proslăvit şi întruchipat ca
singurul „zeu al locului”, capabil să schimbe realităţile de
fiecare zi, să se ridice la înălţimea acelui Prometeu eliberat
care să aducă încredere şi optimism, călcând în picioare
tradiţia unei munci seculare depusă de clasele exploatatoare,
şi a interesului lor mărunt de îmbogăţire. La statuarea acestui
avântat şi greu de stăvilit şuvoi liric a luat parte, oricât am
încerca să-i minimalizăm importanţa, şi ipostaza socialdemocrată a scrisului liric românesc, semnăturile lui Ştefan
Tita, G.Spina, George Silviu şi, a altora, ale căror producţii
lirice din anii 1944-46, anticipă şi se conformează tuturor
schemelor care anunţau ivirea noii poezii proletcultiste. A
extrapola numele lui Ştefan Baciu din acest context ni se pare
o singură figură de stil fără acoperire.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU
ANDREI ROŞCA:UN EPIGRAMIST VALOROS

cine citeşte noul volum de
epigrame
al
profesorului
universitar, dr. Andrei Roşca, are
plăcuta surpriză să constate un
punct de vedere inedit, nu numai al
unui medic, ci şi al unui fin
psiholog
asupra
personalităţii
umane, lucru firesc dacă ne gândim
la vasta experienţă pe care autorul a
acumulat-o de-alungul anilor.
Oamenii, va constata cititorul,
după lectura catrenelor, nu se
deosebesc între ei numai prin trăsăturile firii lor, ci şi prin
întreg felul lor de a fi. Chiar dacă nu au nici o trăsătură care
să-i deosebească de media generală, ei nu sunt totuşi la fel
unul cu altul. În aceste epigrame e vorba de acele
particularităţi care transformă o fiinţă umană într-o
individualitate aparte, cu trăsături neadecvate pentru
societatea în care trăiesc şi îşi desfăşoasră activitatea.
Comportamentul unor indivizi în societate este diferit în
cursul vieţii. El este influenţat în funcţie de educaţia pe care
o primeşte, în primul rând, în familia din care provine,
oamenii cu care vine în contact şi nu, în ultimul rând,
gradul de cultură acumulat ,,,Amfiguricul” despre care
vorbeşte Andrei Roşca:
,,Deştept se ţine, prea isteţ,
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Da-n vorbe-i greu de priceput
Şi scrisu-i vag, mult neciteţ
Căci dor de carte n-a avut”
face parte din tipul de indivizi ce suferă de acea
,,Maladie” curabilă dacă societatea în care îşi desfăşoară
activitatea îl ştie a modela după dorinţa ei. Şi acesta este
doar un exemplu pe care autorul îl satirizează.
Trebuie să precizăm de la bun început că
epigramele din volumul ,, Maladii” curabile” nu sunt unele care să facă pe lector să râdă cu gura până la urechi, să
dea naştere la interpretări din sfera aşa numitelor bârfe.
Sunt catrene care ne demonstrează că maladiile de care
suferă unii indivizi pot fi curabile dacă însăşi societatea
umană în care aceştea îşi desfăşoară activitatea e una care
doreşte să fie un exemplu pozitiv, fiindcă un băutor:
,,E insul moleşit şi lent
Apatic, bleg şi indolent
Cel cu moralul decăzut
Că-ntreaga viaţă a băut”
Oamenii care alcătuiesc o societate sunt foarte
diferiţi. Aşa cum nu seamănă unul cu altul fizic, tot aşa se
deosebesc şi psihic.Un individ cu trăsături de beutor, poate
,, moleşi” mulţi membri a-i unei societăţi labili psihic sau ,,
uşuratici”, ,,fluşturatici” precum :
Femeia cea neserioasă
Frivolă, superficială
Nesocotită, monstruoasă
Prin conduită imorală.
Unii oameni, nu au puterea, nu străduie asupra
firii lor de a prelucra trăirile lăuntrice fie ele pozitive, fie
negative, factori care pot modifica în cele mai frecvente
cazuri caracterul pozitiv în cel negativ şi invers.
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La aceste persoane este vorba de modificarea
reacţiilor afective, de rapiditatea cu care ele cresc sau
descresc, de profunzimea la care ajung; pe de altă parte,
poate fi vorba de felul reacţilor volitive, de care ţin nu
numai forţa sau slăbiciunea voinţei, dar şi excitabilitatea
voinţei în sensul aşa – numitului temperament coleric sau,
invers, lipsa de excitabilitate, în sensul aşa – numitului
temperament flegmatic. E drept, inteligenţa nu e inclusă de
unii specialişti în noţiunea de personalitate; există însă sfera
sentimentelor asociative în care îşi au originea anumite
trăsături. ale personalităţii, cum ar fi simţul pentru;
lenevire, neglijenţă, neevoluare intelectuală, perturbarea
societăţii, înfumurare, scârnăvia, etc., etc., însuşiri excelent
satirizate de epigramistul Andrei Roşca.
Dar aceste atribute, nu trebuie să le concepem drept
anacaste, adică psihopatii caracterizate prin tendinţe spre
anxietate, ipohondrie, oscilaţii, autism etc., etc., fiindcă nu
vom reuşi să le descoperim numai dacă vom cerceta omul
din interiorul său. Ori, tocmai aici e marele merit al lui
Andrei Roşca.
Autorul nu critică racilele unei persoane fără să fi
cunoscut şi analizat firea omenească, fără a-i face o ,,
radiografie” pshianlitică. Profesiunea de medic i-a permis
acest lucru.
E drept, autorul prin natura profesiunii sale, şi nu
neaparat numai a profesiunii, ci şi a unui vast orizont de
cultură de care dispune; pentru că un medic, dacă nu e un
bun psiholog, un bun psihiatru, un bun pedagog, un om cu
o vastă cultură, indiferent de specializarea pe care o are,
uită să respecte spusele marelui profesor român, medicul de
renume mondial, Iuliu Haţieganu: ,,Medicina este ştiinţă şi
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conştiinţă” şi rezultatele lui în viaţă sunt modeste sau nu
sunt de loc.
Acest nou volum de epigrame, confirmă cu
prisosinţă că Andrei Roşca ete un medic cult. El
deosebeşte cu multă fineţe, cu multă siguranţă trăsăturile
persoanelor cu care vine în contact. Dumnealui nu
consideră genul de oameni a căror comportament îl
satirizează ca trăsături care dau naştere unor personalităţi
accentuate, ci numai o deviere de la medie, fără a depăşi
acest cadru. Persoanele care acţionează fără a chibzui prea
mult merg de obicei pe drumul cel mai uşor pentru ele;
pentru leneş a nu munci e bine, pentru omul gras, dacă are
mereu gura plină e sătul, pentru reclamagiu, dacă poate
face rău semenilor lui e un lucru care îl satisface, pentru
prostituată, dacă reuşeşte să facă bani, e o bogăţie, etc., etc.
Dar, epigramistul Andrei Roşca îşi pune deseori
întrebarea dacă acestea sunt „maladii” curabile sau
incurabile şi crede că sunt curabile pentru că ele depind în
mare măsură de viaţa emotivă, care de cele mai multe ori,
le provocă şocuri afective prin care evenimentele
importante îi cufundă într-o depresiune reactivă.
Unii epigramişti cred că atunci când se scrie o
epigramă cel care o citeşte trebuie neaparat să râdă. E
adevărat, românul face uneori haz de prorpiul lui necaz,
dar, asta nu trebuie să generalizeze tematica unei epigrame
neaparat în hohote de râs. Voia bună e necesară pentru om,
dar ce ne facem dacă lăsăm mereu societatea, oamenii care
o alcătuiesc să cadă într-un desfrâu deşănţat? Râdem? Şi
vom spune ca în proverbul românesc ,, capul face, capul
trage”? Nu. Epigrama trebuie să aibă şi un
scop
educaţional. În acest context, ,,cuminţile” epigrame ale lui
Andrei Roşca, ,,păişcă” bine.
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IRONIM MUNTEAN
Oglinda „privirii verzi”
Poetă „nu una oarecare, totuşi
una în stare pură” convinsă că
„poezia are nevoie de instinct […]
Poezia e un fel de ancestralitate care
continuă să existe în noi. Eterna
reîntoarcere. E un fel de culcuş al
instinctului. Ne ţine aproape de
origini” (p. 33), traducătoare (mai
ales din germană) distinsă cu premii
naţionale şi străine, Nora Iuga a
abordat şi proza (mai ales romane): „În momentele mele de
secetă poetică mai scriu şi proză” (p. 34) care se poate face
şi din inteligenţă. Romanele sale au factură poematică
(„Fetiţa cu o mie de riduri”, 2000, subintitulându-se poemroman) „Sexagenara şi tânărul”, Ediţie revăzută şi adăugită,
Polirom, 2012, este construit sub forma unui imens monolog
– confesiune rostită de protagonista – naratoarea Anna în faţa
Bărbatului cu „privirea verde”, care ascultă în tăcere, mut,
fără să pronunţe vreun cuvânt, în cele 12 ore când este la
Anna în vizită. Întâlnirea dintre Sexagenară „Femeia îşi
strânge picioarele sub ea, îşi trage marginea fustei peste
glezne şi face ochi mici şi oblici de jivină” şi „Bărbatul şade
pe scăunelul scund în faţa ei într-o poziţie incomodă: din
cauza picioarelor lungi trebuie să-şi ridice genunchii până
aproape de bărbie, poartă o cămaşă albă de pânză ordinară,
cu mânecile suflecate deasupra coatelor. Are braţele
bronzate, muşchiuloase şi părul tuns foarte scurt, obrazul e
acoperit de un început de barbă roşcată. E, mai curând pare,
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neras, cum s-ar spune prototipul bărbatului bun la pat. Arată
cu cel puţin douăzeci şi cinci de ani mai tânăr decât ea.
Femeia e bine trecută de 60” (p. 5) durează de la ora 10
dimineaţa până la 10 seara. Întâlnirea lor, de o zi, este
marcată de puţine şi banale evenimente: el fumează mereu,
îşi înfige privirea verde în pupilele ei şi tace, prânzesc, beau
bere, sorb cafea, merg succesiv la baie, cercetează biblioteca,
se odihnesc pe balcon, iau cina, răsfoiesc albume, privesc
fotografii. El îşi însoţeşte ascultarea, tăcerea de un ritual al
gesturilor adecvat evenimentului însoţit de obsedantul laitmotiv al privirii sale verzi, iar Ea, Anna, naratoarea,
monologhează rememorându-şi întreaga viaţă, îşi trece în
revistă existenţa, de la anii copilăriei la momentul zilei,
meditând la iubire, ca relaţie dintre bărbat şi femeie, dar şi
iubirea lui Dumnezeu, asupra timpului ce-l face efemer pe
om, asupra naturii, credinţei, rugăciunii, libertăţii, dar mai
ales asupra creaţiei artistice, ambii fiind scriitori.
Pendularea prezent-trecut este însoţită de alternarea
timpului şi a persoanei rememorarea subiectivă la persoana
întâi singular este înlocuită de relatarea obiectivă la persoana
a treia, prin care se descrie ori se analizează. Nu lipseşte,
uneori, nici persoana a doua din dialog.
Plonjând în trecut sexagenara îşi reconstituie
bingdungsromanul urmărindu-se în procesul de modelare din
copilărie în adolescenţă şi tinereţe proiectându-se în familie,
în şcoală, în facultate şi evoluând în profesie între colegi,
prieteni, familie într-un păienjeniş de relaţii existenţiale ce-i
formează personalitatea.
Din amintiri, imaginea dominantă e a Tereziei Kövary,
colega cunoscută în anul doi de facultate, la germană, prin
1950, de când „am şi devenit prietene. Aşa o chema de fapt
pe Terry. Era unguroaică. Probabil că gena mea ugro-altaică
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după tată mă făcuse să mă apropii de ea. Schimbam rochiile
între noi când aveam întâlnire şi la examene purtam fiecare
inelul celeilalte ca să ne poarte noroc” (p. 9). Această evocare
este făcută sub: „Privirea verde se înfige în continuare în
pupilele ei, fără să mă bucure, fără să mă doară. Anna tace.
Bărbatul tace, câteva minute camera se micşorează, se
întunecă, devine apăsătoare, trebuie să fie un înger aici care
şi-a lăsat umbra între noi. Aştept, număr, minutele ard de
parcă cineva mi-ar turna cu pâlnia nerăbdarea în sânge.
Aştept fără să ştiu exact ce anume sunt că e un lucru
imposibil, aproape o monstruozitate de care, de fapt, mi-e
frică. În ochii mei îmi par ridicolă. Nu ştiu cum mă văd alţii,
dar ei nu au de unde să ştie cine stinge lumina, cine
răscoleşte patul în gândurile mele.” (p. 9) Sub pecetea
propriului ochi (a Sexagenarei) şi a privirii verzi (a
Bărbatului mai tânăr cu douăzeci şi cinci de ani) curg cele
douăsprezece ore ale întâlnirii lor din prezent şi fluxul
rememorărilor ei ce-i cuprind întreaga viaţă de până acum.
Ea aşteaptă semnul iubirii lui şi le evocă pe toate pe care le-a
trăit până la şaizeci de ani, sau le-a trăit Terry, cu care şi-a
intersectat existenţa şi au avut atâtea în comun: profesie,
carieră, viaţă de artist (Anna – poetă, Terry – prozatoare) cu
mari şi multe similitudini, dar şi deosebiri.
O primă scenă erotică se consumă în timpul studenţiei
la Zagna Vădeni – fermă legumicolă pe Siretul Moldovei,
unde cele două studente fac practică iar inginerul Berbecaru
şi inspectorul de la judeţeană se aprind după tinerele
germaniste „făcând eforturi disperate să încalece trupurile
subţiri şi nărăvaşe, care alunecau de sub ei pe rogojina
scăldată de lună. Simţeam că se îngroaşă gluma, inginerul
reuşise să mă înghesuie în perna umplută cu paie, iar Terry
abia mai respira sub trupul ciolănos al inspectorului” (p. 14).
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Se vor salva, Terry simulând o criză de inimă. Rememorarea
e plină de suspans şi „privirea verde se trezeşte, e un câine în
faţa mea care îşi ciuleşte urechile”. (p. 11)
Profesoară de germană la Sibiu şi Terry redactor la
Neuer Wegtnna, e agresată de director, îl respinge, dar o
obligă să asiste la o brutală scenă de masturbare „cea mai
oribilă scenă de sex din viaţa mea” pe care o descrie în tot
realismul ei dur. Această istorie e dublată de fotografia
cercetată de „privirea verde” căreia îi mărturiseşte că ar vrea
să aibă vârsta lui şi să călătorească de la Buşteni pe Valea
Jepilor: „Şi deasupra cerul, ca un uriaş lighean smălţuit cu
fundul albastru. Şi pe urmă noi doi singuri în imensitatea
aceea pe platoul Caraimanului, când să poţi să faci orice că
nu te vede nimeni – libertatea desăvârşită scapi de ochii
celorlalţi... de toţi ochii” (s.n. p. 29). Această libertate o va
da şi copiilor la şcoală, lăsându-i să fumeze, tutuindu-se,
mergând în excursii, când „Băieţii erau mai puternici decât
mine şi, de cele mai multe ori, la trântă, când ne opream să ne
tragem răsuflarea, mă pomenean ţintuită la pămând sub
greutatea unui adolescent de 14 ani. Abia atunci realizam,
după privirea lui, că jocul nostru devenise impur...Terry nu
şi-ar fi pierdut niciodată minţile în vârtejul jocului, ea avea
capul bine înfipt pe umeri, dar boschetul în noaptea aia,
noroiul şi Dimi peste ea grohăind... ne ridicam dintr-o dată,
tăcuţi şi încurcaţi, ceilalţi copii nu observau nimic nefiresc şi
scăpat din regula jocului; adunaţi în cerc ne fumam liniştiţi
pipa păcii.” (p. 31) Adresându-se privirii verzi mărturiseşte:
„...vreau să existe un om care să mă cunoască exact aşa cum
sunt şi dacă el mă poate iubi fără rezerve, sunt absolvită (s.n.
p. 31). Vroia să facă din copii „nişte oameni liberi”, dar i se
va cere să demisioneze din învăţământ şi o va face peste un
an fără regrete, nepierzând „decât acea dragoste spontană şi
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necontrolată a adolescenţilor mei. Pe atunci nu bănuiam că nam s-o mai regăsesc niciodată” (p. 32). Şi Terry îi confirmă,
prin relaţia ei cu Dieter Lencke făcea compromisuri
amoroase umilitoare spre a-şi uşura publicarea unor articole
în Neue Literatur, pe când ea cu soţul ei Nino trăia clipe de
supremă fericire. Feminitatea Annei şi a lui Terry se
manifestă diferit: Anna adoră lipsa finalităţii în dragoste şi
găseşte „o imensă voluptare în chinul unei relaţii platonice
(cu Mihai, cu douăzeci şi cinci de ani mai în vârstă) sau cu
tineri (privirea verde cu douezeci şi cinci de ani mai tânăr).
„De fapt aceste două categorii îmi plac cel mai mult, pentru
că nu au fermitatea vulgară a sexului, pentru că sexul lor e
indecis, dându-le o aură de extremă fineţe.” (p. 72) Aceste
preferinţe ale sale: tânăra îl iubeşte pe vârstnicul Mihai şi
Sexagenara îl iubeşte pe tânărul cu privirea verde „încheie un
ciclu al existenţei mele” (p. 72). Terry se va căsători cu un
doctor ginecolog, interesată de situaţia lui materială prosperă
şi poziţia lui în societate.
Anna se va mărita în acelaş an cu Nino: „A fost cea mi
frumoasă iubire a mea” (p. 81) flatând-o prin devoţiunea
complet dezinteresată, devotatul făcând-o să simtă adoraţia
comunicând „un sentiment religios care te aţâţă erotic ca tot
ce se leagă de dumnezeire, aşa cum biserica e cel mai incitant
loc pentru dragoste” (p. 81). Îndrăgostitul îl simte aproape pe
Dumnezeu „doar în dragoste şi poezie mă umplu de aerul lui,
are stare de graţie similară revelaţiei divine, cunoaşte prin
dragoste şi poezie miracolul identificării cu Dumnezeu: „Am
avut o căsnicie fericită” (p. 82) Nino a fost singurul ei iubit
care nu s-a sfiit să-i arate cât o iubeşte.
Terry divorţează de medic pentru a se dedica integral
scrisului, apropiindu-se de Rudi, un fost coleg de facultate
având rol de muză în relaţia lor, un fel amor inventat care
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ajunge să te obsedeze mai mult decât o iubire reală, concretă
tocmai pentru că ţi l-ai creat singur”. Cel ales astfel e folosit
în absenţă „e o posesie fără limite, o libertate totală” (p.
100). Pentru Terry scrisul echivalează cu a face amor, aduc
aceeaşi bucurie: când simţi că-ţi vine să scrii, trupul se
înfioară aproape la fel ca înainte de a face amor, e aceeasi
deşertare a fiinţei...” (p. 138). De fapt între Anna şi Terry
sunt multe similitudini: „Mă gândesc de multe ori că ea (n.n.
Terry) a devenit ceea ce trebuia să fiu eu şi invers. Poate că
nici nu existăm decât ca jumătăţi ale aceluiaşi întreg. Poate că
atunci când vorbesc despre ea, vorbesc despre mine fără să
mă dau de gol, vreau în acelaşi timp să se ştie şi să nu se
ştie.” (p. 142)
Legătura dintre scris şi iubire este indistructibilă,
urmărită în evoluţia ei prin condiţia celor două – Anna şi
Terry – de îndrăgostite şi scriitoare, „momentul în care îţi
transformi iubirea în text, realitatea trăită devine derizorie,
poate de aceea iubirile artiştilor nu sunt credibile”,
concluzionând: „singura realitate a iubirii sunt de fapt
glandele, în rest totul e literatură” (p. 200)
Romanul „Sexagenara şi tânărul” nu oferă doar o
imagine a relaţiei dintre scriitorul vârstnic fascinat de tineri a
căror prezenţă în preajma lor „îi face mai frumoşi şi
inteligenţi, le redă mirajul inconştienţei, îi întinereşte” (p.
140), ci a întregii lumi a artei, a creaţiei, pe care o
portretizează divers şi memorabil aspirând la libertatea absolută
existentă în om ca „un instinct la fel de puternic ca foamea, ca
dorinţele cărnii, ca frica de moarte. […] Să fie el instinctul
libertăţii (n.n.) o reminiscentă a paradisului pierdut?” (p. 160)
Osmoză a realului cu visul romanul nu doar portretizează şi
configurează tipologii umane, ci şi evocă, rememorează, descrie
peisajul (cu beţia ierbii) perceput tactil şi descifrându-i misterul în
formule stilistice cu structuri paradoxale, aforistice.
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UN MACONDO TRANSILVAN
Poetă, cu un „discurs ce hiperbolizează apocaliptic viziunea
asupra unei existenţe umane umilite în orgoliul său sfidător de o
divinitate neîndurătoare şi indiferentă1”, eseist şi istoric al
filozofiei româneşti, editor Marta Petreu dă prin: Acasă, pe
Cîmpia Armaghedonului, Polirom, 2011 un roman de excepţie,
în a cărui substanţă epică sunt configurate caractere memorabile.
O sagă, consumată pe durata unui secol, într-un sat din
Câmpia Transilvaniei în care viaţa a două mari familii:
Sucutărdean şi Vălean, în pulsaţiile ei cotidiene, se varsă în
calendarul cosmic şi cel religios conturând personaje printr-o
amplă meditaţie asupra vieţii şi morţii, asupra iubirii şi urii,
geloziei, credinţei, destinului, radiografiind existenţa conplicată
a unei lumi proiectată pe fundalul istoriei agitate de mari
evenimente: al doilea război mondial, seceta din 1946, reforma
agrară, colectivizarea, revoluţia din 1989.
Cutca, comună compusă din şapte sate (din care cinci au
acelaşi nume) are patru cimitire fiind un topos real din Câmpia
Transilvaniei, „la 3 kilometri de drumul ţării şi de calea ferată”
şi la „trei ceasuri şi jumătate de mers întins” de Cluj, părând
„aşezată pe capacul lumii” lăţindu-se „spre cer ca o şopârlă”
(p. 17), fostă feudă cu castel şi grof, moşie, cu orfelinatul
Surorilor Maicii Domnului şi apoi „sat de strânsură” dar şi unul
mitic, intrat în ruină şi aşteptând „ca Macondo, vântul din urmă”
(p. 298) care să aducă renaşterea, regenerarea după ce la un
moment dat (în vremea colectivizării şi după revoluţie),
degradarea, „prăpădul omizilor uriaşe şi păroase, care au ros
coroanele pomilor şi toată vegetaţia, unde te întorceai dădeai

1

Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, vol. I, p.
351.
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numai de pânzele lor pufoase, păroase, văzduhul suna ca o
cădere fină de nisip prin site largi cât cerul. «Ce sună aşa»? am
întrebat eu, înnebunită de-o groază străveche, mi se năzărea că
văd lăcustele Sfârşitului, mai mari ca un stat de om, năpustinduse în roiuri compacte asupra satului chircit la pământ […] cu
vegetaţie scheletică şi chelită de rosătura flămândă a omizilor
ruginii” (s.n. p. 298).
Cutca, locul de vieţuire şi moarte în sânge şi al celor două
numeroase familii: Ana şi Indrei Sucutărdean (cu cei patru copii:
Alexandru, Marta, Maria şi Ion) şi Ion şi Aniţa Vălean (cu cei
patru copii: Iuăn, Gherasim, Tiberia şi Augustin) unite prin
căsătoria lui Augustin cu Maria este pusă în paralelă cu biblicul
Maghiddo (în limba ebraică muntele Meghiddo este harmeghiddo, ceea ce în limba greacă a devenit Armagheddon,
simbol al ultimei bătălii împotriva lui Dumnezeu, regele Iosia l-a
înfruntat pe Neco, regele Egiptului, ridicat la luptă împotriva
Asirienilor la râul Eufrat deşi Neco l-a avertizat: „Ce treabă am
eu cu tine, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta vin eu astăzi cu
război. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, fereşte-te de
Dumnezeu care este cu mine, ca nu cumva să te nimicească.”
Dar Iosia nu s-a dat înapoi din faţa, ci s-a pregătit să se lupte cu
el – neascultând cuvintele lui Neco cele ce erau din gura lui
Dumnezeu –, ci a venit să se războiască în câmpia Meghiddo”.
(p. 779, Biblia cu ilustraţii, Jurnalul Naţional, 2011).
La Cutca cei din neamul Vălenilor mor cu toţii „în sânge”
nu din blestem, ci „Fiindcă până la urmă totul este destin, adică
nota de plată a speciei” (p. 291) Acasă suntem în lume, în
„câmpia tinoasă a lumii” (p. 289). Din pământ suntem şi în
pământ ne vom întoarce.
Roman al familiei „Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului”
surprinde constituirea ei pe un fundal istoric şi cadru economic,
social moral şi etnografic reprezentativ ca pe un eveniment
fundamental al vieţii ca şi căsătoria, nunta, botezul ori moartea,
proces început cu aşezarea cuplului la Casa lui, Augustin
pregătind-o, amenajând şi „gredinuţa” şi livada gospodăriei.
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Maria l-a luat de bărbat la îndemnul familiei (mai ales mama şi
sora Marta) pentru că e „înstărit”, dar mai ales dezamăgită că
Nicolae Chirică, pe care l-a iubit, s-a însurat, intempestiv, cu
verişoara ei de-al doilea, Verjenia. Peţitul Mariei la părinţi
(mersul pe vedere), zestrea promisă, stabilirea datei nunţii preced
traiul tinerei perechi în casa lor. Iubirea nu pare a fi pe primul
loc în viaţa tânărului cuplu: „Pe Augustin n-ar fi ştiut să spună
nici ea cât îl iubeşte, dar se purta cu el ca şi cum l-ar fi iubit, îşi
închipuia dorinţele lui şi le venea în întâmpinare.” (s.n. p. 75).
Viaţa cuplului stă sub pecetea tăcerii: „Aveau amandoi o
colosală putere de a tăcea, el prin fire, ea, prin durere şi mândrie.
Prin ambiţie.” Comunicarea este limitată el începe să o bănuiască
iar Maria răbufneşte:
„- Aşe să-ţi ajute Dumnezeu cum mă bănuieşti tu pe nedrept!”
(p. 77)
Augustin este mereu la pândă, neghicind „ce anume merge
atât de rău între ei încât el se afla tot timpul la pândă, dar ceva nu
se lega, şi primul care a ştiut asta e fost chiar el, care se întreba,
întunecat, dacă femeia din casa (s.n.) lui şi din patul lui ar fi fost
la fel şi dacă s-ar fi măritat cu Nicolae. Avea soarta bărbaţilor
îndrăgostiţi care au pus mâna, prin cine ştie ce manevre, pe o
femeie peste puterile lor, pe care o tem şi o bănuiesc permanent,
otrăvindu-i şi otrăvindu-şi viaţa. Deşi nu avea motiv:... „el şi-o
temea pe Maria lui în fiecare clipă, ca unul care o iubea şi
simţea că nu este iubit.
Pândindu-şi femeia să vadă pe unde merge la părinţi şi
urmărind-o cu mintea de-a lungul satului, Augustin era la
începutul unei pânde care avea să dureze cât viaţa. Căci şi-a
bănuit femeia până în ultima clipă a vieţii lui, până sâmbătă, 31
august 1974.” (p. 78)
Se cunună „în 14 octombrie, într-o marţi, s-au dus de mână,
numai ei doi, la Sfatul Popular şi pentru ca pruncul să fie legal.
Iar în ajun de Sâmedru, în ultima sâmbătă a lui octombrie, în 25
octombrie, li s-a născut o fată, Ana, cu trăsături dulci şi păr
negru, cârlionţat” (p. 79)
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La dispensar, conform obiceiului, neamurile îi aduc cuvenitul
„plocon”, „de mâncare” şi onorurile cuvenite lehuzei (cum
procedase şi ea când născuse rivala câştigătoare a lui Niculae,
Verjenia, pe care, în gând o apostrofa: „Umflata! Hoaţa!
Puturoasa! S-a băgat pe fir şi i l-a luat, nu i-ar da Dumnezeu
noroc! p. 68) Augustin e prezent la ceremonial, dar nu-şi ia
primul născut în braţe, cum nu o va face nici la naşterea, în 10
septembrie, (după Sântă Mărie Mică) 1950 a lui Tinu: „Era mic,
slab şi plângea veşnic din cauza unei suferinţe necunoscute” (p.
83)
Refuzul Mariei de a trece în rândul Martorilor lui Iehova
alături de soţ şi părinţi îl vor îndârji: „Viaţa cu el era posacă şi
fără evenimente” (p. 85) Augustin „bărbatul uscătiv de numai
treizeci şi trei de ani, s-a pocăit: s-a convertit la credinţa
adevărată şi-a intrat în Poporul de Legământ, Religia socrului
său, Indrei”, convins că „a găsit Adevărul. Apa vieţii, din care
cei ce îl recunosc pe Domnul Dumnezeu cel Adevărat, pe Iehova
Dumnezeu, pot să bea fără plată” (p. 87). Pe Maria „El o visase
de când o ştia. Şi se vedea, în împărăţia de o mie de ani de după
Armaghedon, şi după aceea, de-a pururi, în Lumea cea Nouă, cu
femeia lui. Şi ea nimic” (p. 88) La sugestia mamei Anişca: „Mai
fă-i un copil!” Augustin o ameninţă:
- Dacă nu vii cu mine la pocăiţi, o să îţi fac la copii, să ai ce
creşte!
„În 14 martie 1955, pe vreme de moină şi la ceas de seară,
Augustin şi-a înjugat vitele la car şi şi-a dus nevasta la dispensar,
să nască. Pe la opt şi ceva seara a ieşit: o dolofană şi neagră de
parc-ar fi stat la soare, o fată: Tabita. Nume dat după fiica lui
Nelu, fratele ei de la Mediaş care îl ajutase cu actele lui de fugar
din armată.” (p. 91)
După naşterea celui de al treilea copil Maria este doar
mamă, iar Augustin, frământat de gelozie este preocupat de „un
viitor botez iehovist: şi anume când o să fiu mare si-o să fiu
conştientă de ce fac!” (p. 93), botez al Tabitei „după regulile
străjerilor lui Iehova”, care însă nu se va face vreodată.
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Roman rural, cu Tabita naratoare, „Acasă, pe Cîmpia
Armaghedonului” este şi bildungsroman şi evocă viaţa Tabitei
acasă, cu fraţii şi părinţii, cu neamurile multe, în sat, unde e
martor şi participant la evenimente, şi în lume, trăindu-şi iubirile
şi suferinţele.
„Copil al pedepsei şi al răzbunării” (p. 91) Tabita creşte
alături de o mamă autoritară amintindu-şi că nici bolnavă nu e
lăsată să-şi plângă suferinţa:
„- Să nu ştiu că te cânţi! Nu-i voie! Că nu-i muri dintr-atâta”
(p. 94) În casă se vorbea de Dumnezeu, se citea din Biblie, dar
Maria nu-şi contrazice soţul în privinţa credinţei, dar „Nu se
ducea la biserică, ar fi însemnat să se arate în faţa lumii, contra
bărbatului ei. Şi contra părinţilor. Şi aşa ceva nu se putea” (p. 96)
În copilărie, deprinde jocurile specifice fiecărui anotimp:
iarna făcând bulgări şi oameni de zăpadă, vara zburdând ori
semănând steje în temeteu (cimitir), dar şi obişnuiţi cu munca,
păscând mieii pe Coastă ca Niculae Moromete. „Aveam de lucru
ca nişte oameni mari” căci părinţii, deşi nu se înţelegeau din
cauza credinţei, „se înţelegeau bine când era vorba să ne puna
la treabă”. Dar „Marile sărbători ale copilăriei n-au fost nici
Paştele, nici Crăciunul...” (p. 113) trăind frustrarea credinţei
tatălui. La grădiniţă nu e lăsată să se ducă decât după insistenţele
educatoarei. În şcoală se pasionează de lectură, datorită
educatoarei Runcu: „ne punea diafilme cu poveşti frumoase,
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, ori citea”
constatând că moartea este teamă în literatură. În liceu se
pasionează de carte. Acum „Litera scrisă a avut asupra mea o
putere mai mare decât realitatea reală... Mie îmi plăceau cărţile.
Cuvintele. Poveştile nesfârşite.
M-am construit din cărţi şi cuvinte, detestându-mi familia şi
visând ziua măreaţă când voi fi singură singurică-n lume,
nesupravegheată de ochiul ostil şi poruncitor al familiei... Eu în
faţă cu marea bibliotecă a lumii... Cărţi. O lume din cărţi.
Din hârtie. O lume cu personaje distinse citite. Lumea ca
bibliotecă şi dragoste” (p. 195)
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Idealul şi l-a împlinit în facultate, în familie faţă de năzuinţele
tatălui de-a se boteza la Martorii lui Iehova se afla în opoziţie, în
ceartă prelungită până la moartea lui. Nici ambianţa spiritualtradiţională, folcloric-etnografică, cu obiceiuri (strigatul peste
sat), magie (boscoane de dragoste), credinţe (pricoliciul) nu-i
este necunoscută Tabitei.
Compoziţional romanul este construit pe criteriul simetriei:
începe şi se sfârşeşte cu scena înmormântării Mariei, cu structură
circulară, cerc ce închide în unsprezece capitole cu vreo 83 de
secvenţe, viaţa tumultoasă din Cutca rememorată de naratoare
care plonjează în copilăria Mariei şi a celorlalte „Personaje reale
ale acestei cărţi sînt preaplecat rugate să mă ierte că, prin cele
câteva expresii celebre pe care li le-am pus în gură, le-am făcut
de nerecunoscut.” (p. 5 – Avertisment)
Nu doar în construcţie stă valoarea romanului ci în
capacitatea de a crea personaje, caractere de excepţie, destine
memorabile, cu poveştile lor de viaţă, cu biografii complexe.
Din universul uman divers tipologic se desprinde Maria, ţărancă
în Cutca din Câmpia Transilvaniei portretizată iniţial: „Subţire şi
mlădioasă, înăltuţă, cu vorba iute şi aprigă, stârnea în jur un
vârtej continuu.” (p. 2) Din poveştile spuse Tabitei „mi se părea
că tinereţea mamei a durat lung, lung, o eternitate”, dar căsătorită
la douazeci de ani, n-a avut la dispoziţie timp să fie fericită,
„timpul în care i s-au întâmplat toate miracolele a fost în
realitate, cât o clipire din pleoape,” (p. 20) I-a plăcut cartea,
terminând şapte clase, printre puţinii din sat. A urmat la Surorile
Maicii Domnului din Cluj o şcoală de gospodărie pentru
ţărăncile de bună credinţă din Ardealul greco-catolic învăţând
„să ţină o casă, să gătească şi să spele, să coasă şi să brodeze, să
pună murături şi să trateze prin ceaiuri o diaree de nou născut”
(p. 23)
L-a iubit pe Niculae Chirică, dar i l-a luat verişoara sa
Verjenia, rămânând cu dezamăgirea şi măritându-se cu Augustin
lângă care nu găseşte tandreţe, căldură, ci habotnicie iehovistă.
Faţă de religie Maria a avut „respect total şi rigid, ceea ce o
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ducea la o toleranţă desăvârşită, aceea de a-l lăsa pe fiecare cu
legea lui” (p. 53) S-a botezat la călugăriţele greco-catolice,
contrar voinţei tatălui care era Străjer al lui Iehova şi a rezistat
peste un sfert de secol voinţei soţului de-a-l urma la iehovişti,
dar „Îi respecta credinţa şi după moarte” (p. 54) Neîmplinită în
dragoste, se împacă alături de Augustin cu destinul, dar
maternitatea sa este paradoxală, copiii o iubesc şi li se pare: „Era
teribilă mama noastră, care ne făcea să simţim că ea este cea mai
importantă persoană din lume, iar noi cei mai răi copii de pe
pământ” (p. 140). Neîmplinirile în dragoste şi în viaţă o vor înrăi,
dar chipul şi-l conservă: „Era într-adevăr frumoasă, şi aşa a
rămas şi după cincizeci de ani; când şi-a purtat cu speranţă şi cu
mânie văduvia, şi după optzeci de ani, când şi-a pierdut
svelteţea, dar faţa ei mă mai făcea s-o alint
«Mica mea
frumoasă şi înşelată de viaţă, Mica mea cu ochi strălucitori»
Frumoasă şi cutezătoare, sigură că viaţa îi va da tot ce i se
cuvine, munţi de fericire şi satisfacţii – iar dacă nu, îşi va lua ea
tot ce pofteşte căci stă în puterea ei să-şi smulgă şi din piatră
seacă, drepturile ei. Dreptul ei la fericire.” (pp. 27-28)
Cum fericirea nu vine, răbufneşte în stranii blesteme contra
odraslelor ei: „Să n-aveţi parte de ce vi-i drag!, strigase ascuţit şi
nu o singură dată Mica, ridicându-şi stânga spre cer” (p. 268)
Blestemul e perceput de fii drept cauză a atâtor morţi în sânge
din familia lor. Război va purta cu ei şi pentru moştenire, dar
naratoarea îi justifica la parastas comportamentul după ce a
recitit Biblia nemaicrezând că Maria a făcut păcat blestemându-i:
„E dreptul ei de a ne blestema. În nemăsurata ei suferinţă şi
dezamăgire. Secretul, descoperit de mine târziu, este de a-mi
iubi părinţii nu pentru că ar fi fost fără cusur, ci cu hibele lor cu
tot, exact cum au fost, Ticu şi Mica.” Fiicele o vor ierta, cu
fireasca iertare creştinească.
La fel se va întâmpla cu tatăl, mort năpraznic în accident de
munca la C.A.P. „căzut la pământ şi în miezul inimii lui era
înfiptă ranga de fier cu care lucrase”, lovit de blestemul Mariei,
chinuită de geloziea lui închipuită, dar nejustificată, nedreaptă
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pentru care izbucnise: „să ne dea Dumnezeu fiecăruia după
dreptate... să-i dea fiecăruia numai partea lui”. (p. 207)
Pentru Tabita, naratoarea, tatăl care aştepta Apocalipsa „a
fost personajul principal al imaginarului meu, arhetipul meu,
coloana mea vertebrală” (p. 210)
Roman rotund, prin construcţia epică amintind de
capodoperele lui Liviu Rebreanu, nu doar prin structura
circulară, ci şi prin realismul simbolic viguros, prin meditaţia
asupra existenţei rurale în dimensiune monografică, prin
personajele ei monumentale pentru care moartea este destin
hărăzit fiinţei umane telurice, proiectată într-o istorie
zguciumată, al cărei cadru natural nu exclude poematicul
pictural, imagini arhitecturale şi cromatice „Platoul Castelului”
tivit cu liliac şi înfrumuseţat cu stejari, cu castani, cu rondouri de
flori, în mijlocul cărora erau înfipte vaze de piatră albă,
sculptată, mai înalte decât un stat de om […] Pe vremuri, pe
lângă ziduri erau plantate tufe de trandafiri roz-pal şi bujori cu
flori albe şi roz, uriaşe cât un cap de nou-născut. Le-am prins şi
eu, pe la sfârşitul anilor 1960” (p. 19)
Un roman cu o arhitectonică memorabilă, cu vigoare şi rigoare
epică, cu strălucire stilistică.
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TEREZIA FILIP
IMAGINARUL LIRIC ŞI MISTIC AL CINEI
MOTO:
„Visul vieţii mele este să fiu cina la
care stă de faţă vorbirea ţării mele
când îi este sete de un vin şi de un viu.”

(Nichita Stănescu, Respirări)
În reveriile lirice ale lui Nichita
Stănescu trupul nu este doar
instrument sau mijloc, nici doar
materie tranzitată sau masă de jertfă, ci
şi hrană,
intermediar al unei
misterioase nutriri. Motiv obsedant şi
recurent în poezia maturităţii, binomul
trup-hrană, hrană-trup echivalează
trupul şi organicitatea cu un nutriment
ce intră în imaginarul poetic şi mistic al cinei. Cum Nichita
Stănescu priveşte mereu lucrurile din perspective
neaşteptate, inversate şi paradoxale, ludice sau stranii, el
percepe nu numai omul ca pe-o fiinţă înfometată şi
vorace2, ci şi gândirea umană ca pe-o formă a foamei3.
Prin urmare, scenariul cinei primeşte sensuri simbolice

2

Nichita Stănescu, Respirări, p. 64.: „Distanţa dintre gură şi hrană la
om este cosmică. Omul are multiple guri concrete şi abstracte. Ochii
lui, urechile lui, nările lui, creierul lui chiar sunt guri înfometate de
diferite feluri de hrană concretă sau abstractă.”
3
Ibidem, „Gândirea este o formă a foamei.”

39

diferite fiind imaginat fie ca o cină profană în care omul se
nutreşte fizic fără nicio relevanţă spirituală, fie ca o cină de
taină, în care omul, ca fiinţă cosmică, se nutreşte spiritual
sau, la rându-i, nutreşte sapienţial pe alţii, ori ca o cină fără
taină în care spiritul sau sensul mistic al existenţei este
risipit, deturnat, obstrucţionat.
Cina fără taină include simbolic risipirea haotică şi
sălbatică a trupului menit să fie, în lume, hrană sacrului sau
sensului pe care-l nutreşte. O poemă cu trimitere la acest
simbol sună ca un reproş anti-Iuda, într-un scenariu în care
risipa prevalează nutririi, cinei tainice şi mistice, menite să
alimenteze omenescul, să insemineze şi perpetueze onticul
şi transcendentalul în trupul omenirii: „De ce ai azvârlit pe
fereastră carnea mea fierbinte?/ De ce ai aruncat cu
scheletul meu în arbori?/ Ce tristeţe a ta mă văduveşte de
cuvânt?/ De ce vrei tu să nu mai fiu când sunt?/ De ce calci
pe pletele mele retezate?/ ca pe ruina aburindă, de zid de la
cetate?/ De ce eşti tu atât de crudă,/ iubita mea de Iudă?...”
(Taina fără de cină).
Poema e o redefinire din perspectivă neomodernă a
rolului în lume şi a simbolismului lui Iuda. Privit ca un
trădător, Iuda circumstanţiază jertfa trupului sacru şi mistic
al Mântuitorului care va duce la degustarea Lui în
posteritate ca hrană sacră omenirii. Prin vinderea pe
treizeci de arginţi el risipeşte trupul divin provocând
scoaterea Lui Christos din contingent, din istoria şi din
cotidianitatea sa. Iuda apare aici ca un risipitor al hranei
sacre a Trupului mistic, al Fiului divin ce ar fi putut nutri
benefic fiinţa lumii din contingent. În viziunea poetică a lui
Nichita Stănescu, Iuda e un altfel de risipitor decât cel din
accepţiunea noutestamentară, un trădător sau un risipitor a
ceea ce, prezent în interiorul lumii, era destinat ca
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nutriment pentru contingent. Ipostaza de trup jertfit este
asumată şi de poet care-şi încheie reproşul într-un ton
ambiguu dar nu mai puţin semnificativ: „De ce eşti tu atât
de crudă/ iubita mea de Iudă!/ De ce?” (Idem). Risipă şi de
jertfire este, în această accepţiune, orice fel de consumare
inutilă sau eronată a trupului divin, a Adevărului, sau a
individului care-l reprezintă în existenţă: „Ce mai faci tu cu
vinele şi arterele mele/ mai împleteşti tu din lâna lor
sângeroasă/ o îmbrăcăminte a frigului?” (Idem).
Absolutul tainic este în opinia poetică un Fiu Divin
fructificat dureros în substanţa lumii, printr-o cină de taină,
printr-un ritual de transmitere a sensului, sau dimpotrivă,
gata să fie răpit destinaţiei sale prin risipă, prin trădare, sau
într-o cină profană, fără taină. Dar oricare ar fi semantica
ei, cina presupune un sens mistic relevând relaţia materie
spirit, trup-fiinţă, profan-sacru, întrucât cina generală este
„un punct de întâlnire a ideii cu materia, a existenţei cu
fiinţa, în nostalgia lor reciprocă, eternă şi nevindecată”4,
aşa cum definea acest simbol Ioana Em. Petrescu. Nici
poezia nu se sustrage sensului ontic al cinei. Poetul însuşi
ţinteşte ca ideal condiţia sa de nutriment ontic comunităţii
ori patriei sale terstre, vorbirii ei: „Visul vieţii mele este să
fiu cina la care stă de faţă vorbirea ţării mele, când îi este
de un vin şi de un viu.”5 Căci orice formă de perpetuare a
unui sens care nutreşte fiinţa este, în fond, o cină tainică
aidoma celei mistice.
Din perspectiva unei lecturi simbolice neomoderne
a Noului Testament, şi a unei stranii conivenţe Divin-

4

Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româeşti, Editura
„Viitorul Românesc”, Bucureşti, 1998, p. 218.
5
N. Stănescu, Respirări, p. 275.
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Profan, rolul lui Iuda, precum cel al lui Pilat din Pont, sau a
altor personaje din scenariul jertfirii Mântuitorului, sunt
resemantizate în interpretarea unuia din marii hermeneuţi ai
imaginii6, din secolul XX. Actorii scenariului biblic
constituie un instrumentar profan7, complice misterului
cosmic şi divin. Prin aceste personaje Providenţa Însăşi
operează în planul istoriei, scenariul sacrificiului Său,
circumstanţiind jertfa ce trebuia să se întâmple conform
proiectului divin, pentru a-i face perceptibilă valoarea şi
sensurile. Într-o astfel de lectură propusă de R. Caillois,
Divinitatea însăşi pare a găsi în Iuda, în Pilat, sau în
Barabas, nişte oportune instrumente profane pentru
întruparea şi revelarea sensurilor Sale sacre. În imaginarul
poetic nichitian Iuda neomodern8 comite şi o altfel de
trădare – rispia haotică a trupului divin, distrucţia Lui etc.
El circumstanţiază nu cina, ci eşuarea ei, nu
petrecerea cinei, ci risipa Trupului sacru al Mântuitorului
destinat ca nutriment perpetuu pentru umanitate conform
tainicei Sale menirii în lume. Iuda deturnează sensul
prezenţei divine în existenţă ca hrană sau cină, prilejuind o
altfel de jertfire, – „trădarea” ce tentează scoaterea
prezenţei Fiului divin din lume, din contingent, din istorie.
Vorbim în acest caz de trădare trupului mistic al lui
Christos care ar fi putut servi vieţii pământeşti, viu,

6

Caillois, Roger, Pilat din Pont, Traducere de Cătălin D. Constantin,
Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 7-28, şi pp. 43-51, 55-57 etc.
7
Idem, pp. 43–45 şi urm.
8 Iuda este un simbol frecvent în imaginarul lui Nichita
Stănescu, cu semantisme şi profunzimi neaşteptate, ce ar
merita detaliate.
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nejertfit, prezent în contingent şi mijlocind prin/cu Sine
împărtăşirea sapienţei sacre.
Dar, paradoxal, în accepţiunea lui Caillois, actorii
scenariului divin nu percep dimensiunea mistică a
propriului rol în contingent, în propria istorie, puţin abia,
Pilat, iar Providenţa implantează în gesturile şi intenţiile lor
propriul Ei proiect. De aici taina acestui scenariu biblic ce
fascinează de mai bine de două mii de ani.
Nichita Stănescu asimilează condiţia poetică unei
fructificări de tipul celei mistice. În această ipoteză şi
poetul reprezintă o conjuncţie ontică, interferarea
transcendent-profan de care amintea Ioana Petrescu. El
este, ori se simte fructificat în dublu sens, atât din profan,
cât şi dinspre sfera divină: „Cine mă mănâncă pe mine cu
stele de cocă/ cine se îneacă cu mine are/ cine moare-n
mine şapte vieţi mai are, arcă/ şi cămaşă de spălare/ pentru
pus din nou/ pe albastrul ou.” (Cine mă mănâncă) Poezia
presupune o jertfire de tip poetic, ea reprezintă o cale spre
transcendenţă şi o formă de manifestare a acesteia.
Operaţiunea poetică este una de tip mistic iar această idee
este pregnantă în imaginarul lui Nichita Stănescu. În acest
sens cele 11 elegii constituie tot atâtea forme şi ipostaze ale
afirmării fiinţei şi ale cunoaşterii mistice şi poetice.9
Poetul găseşte şi alte simbolizări pentru aceste
altfel de jertfiri ale eului. Trădarea trupului se asociază
paradoxal, în reveriile poetice cu un simbol recurent: –
himera cabalină care reprezintă chiar esenţa şi energia
vitală a eului, desemnând forţa instaurativă în lume, ritmul
dinamic şi puterea de-a răzbate prin real, şi de-a cuceri
Vezi în volum, cap. Elegiile – Alchimie a fiinţei şi iniţiere
în misterul lumii
9
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lumea, fantezia rostirii poetice etc. De aici, ipostza calului
troian ce reprezintă chiar un simbol al trădării eului de către
propriul trup. Cursă întinsă destinului şi eului, trupul
închide în forma sa precară tocmai organicitatea trădătoare:
„Mie însumi îmi sunt cal troian/ Propriul meu umăr îmi
cucereşte propriul meu umăr,/ propriul meu ochi se
jefuieşte pe sine./ Bătăile inimii mele/ nu se pot auzi/ din
pricina bătăilor inimii mele,/ glasul meu care strigă la cer/
sugrumat de glasul meu care strigă la cer./ Viaţa mea nu
mai poate trăi/ din pricina vieţii mele./ Dragostea mea
târăşte dragostea mea/ de calul dragostei mele/ în jurul
cetăţii./ Înfing lama cuţitului meu în lama cuţitului meu,..”.
(Calul troian).
Dar nu numai calul, ci şi licornul sau inorogul sunt
simboluri asociate trupului. Tot aşa cum himera cabalină se
identifică uneori în totalitate cu trupul, inorogul, ascuns şi
el în trup, îşi atestă din când când în când, rarisima prezenţă
şi manifestare: „Inorog cu o copită spartă/ ce o scoţi din
ţarcul coastelor afară,/ uite-aici, în stânga pomul negru/
curmă peste mine înc-o seară”.(Tatuaj cu inorog). Dar
nicidecum lipsită de suferinţă, această himeră străluminând
din când în când din eu se confundă cu experienţa fantazării
şi a revelaţiei poetice, nu însă prea îndepărtată de o notă
suplicioasă: „O, şi trec călări, fantome, furii,/ peste vâna
mare, peste unghii./ Tu, cu cornul stâng, de vrei, nu vrei,/
ora-n mijloc mi-o înjunghii;/ când spre lume, când spre
mine/ tot îţi clatini dureroasa ta copită/ [...]/ apăsată pân’ la
sânge-n fiece clipită.” (Idem).
Repudierea trupului şi organicitatea adoptată ca un trup
poetic constituie o figură alegorică frecventă la Nichita
Stănescu. Extensiunea, dilatarea sau disiparea spaţială
reprezintă şi când e vorba de trup, un simbol thanatic:
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ameninţarea cu dispersia. Apărut postum, un poem
Aproape departe10 redesenează fiziognomia eului într-o
extensie spaţială şi temporală de la cosmic la terestru
suprapunând-o spaţial unei posibile hărţi a mundaneităţii,
iar în timp, de la viaţă către moarte: „Cât de departe îmi
este sprânceana cu ochi/ de mustaţa cu gură/ clisa năpârlită
de talpa cu pământ/ şi cât de aproa-pe îmi este steaua/ şi
raza din mine/ şi cât de aproape îmi este moartea/ de
îndepărtata mea viaţă”. (Aproape de departe). Evident că
această imaginară extensiune a corporalităţii poate desemna
şi o de-corporalizare sau o escaladare, de la materialitate
către spirit, o ascensiune de la etajul de jos al fiinţei, către o
dimensiune eterică şi luminescentă, şi ea echivalează cu
abandonarea treptată a trupului
sau cu devansarea
organicităţii.
Decelarea trupului poetic primeşte şi alte conotaţii
lirice. În perspectiva simbolismului nocturn al imaginarului
ce domină ultimele volume, edificul organic al fiinţei,
trupul, intră într-o simptomatică dezagregare şi cădere.
Acesta devine însă un pregnant simbol pentru condiţia
poetică, un trup poetic, întrucât eul nichitian nu este doar o
identitate empirică: „Îmi căzuse ochiul de pe sub
sprânceană/ pe obrazul mult plesnit./ Oh, albastră
Cosânzeană care m-ai privit/ de stăteam sus, la vedere/
numai oase, numai dinţi/ albit de tot, fără putere,/ fără de
părinţi.” (Îmi căzuse ochiul). Dar dincolo de contaţia
Apărut în Album memorial Nichita Stănescu, editat de
revista Viaţa Românească, Redactor-şef, Ioanichie Olteanu,
Bucureşti, 1984, şi în ediţia Opere, II, p. 559 , prefaţată de
E. Simion
10
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thanatică, o asemenea destructurare simbolică semantizează
nu trupul organic, ci un alt eşafodaj: – „organi-citatea”
poetică – fiinţa nichitină, perenă, sfâşiată, decelată, ca un
bun de consumat, de „câinii cei frumoşi”, ori ca un suport
al sensurilor ei misterioase. Căci iată cum imaginează
poetul „corporalitatea” sa poetică în postumitate: „Mămpărţeau în deapta-n stânga/ pentru câinii cei frumoşi,/
blânda, oh, o, foarte blânda/ mamă-a celor fioroşi!” Iar
această consumare dincolo de aparenţa ei macabră nu este
altceva decât o privire ludică şi pamfletară către
„croncănelile” din viitor, întrucât „carnea poetică” are ca
esenţă, nu organicitatea, ci misterioase stele făclii, sau stele
blânde: „Croncăneau, muşcau din mine/ şi sătui se simţeau
bine/ şi se uşurau bolânzi/ doar cu stele blânde, blânzi.”
(Idem).
Azi când unii îl repudiază pe poet iar alţii îl
minimizează de-a dreptul, când puţini îi recunosc
unicitatea, decodificând simbolismul său himeric şi fabulos,
mi se pare relevantă această alegorie pentru critica şi
hermeneutica poetică a lui Nichita Stănescu, în
postumitatea sa....
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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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Eugenia Manea Cernei
DORUL DE ROMANŢĂ
sau
STAREA DE VIBRAŢIE SPIRITUA
Moto:
Romanţa e fărâma de veşnicie
rezervată nouă întru dăinuire.

Galina Furdui
Când promoroaca alb-albastră ciuguleşte azurul,
când pulberea de pe sălcii ne fascinează privirea, când
şăgalnicii fulgi ne fac transfuzii de candoare, când ţurţurii de
cleştar scânteie în soare şi, ca nişte tuburi miraculoase de
orgă, înalţă spre zările celeste sonorizări divine – atunci ne
cufundăm cu toată fiinţa într-o stare de aşteptare plină de dor,
de tandreţe, de melancolie... E dorul de Romanţă. În
asemenea clipe sfinte sufletul e învăluit de imensitatea ei
vibraţională.
Suntem iarăşi în luna lui Faur, simţim chiar şi
aroma crizantemelor, care renasc în seri de dor, trezind
arcuşul inimii, care porneşte pe strune spirituale, declanşând
efectul sacru pe care îl are asupra noastră Festivalul-Concurs
Crizantema de Argint. Aidoma surorii sale gemene,
Crizantema de Aur, aceste Crizanteme- Romanţe suscită
aceleaşi vibraţii de candoare şi poartă aceleaşi semnificaţii:
frumuseţe şi înţelepciune, tandreţe şi dragoste, graţie şi
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puritate, trecut şi viitor, bătrâneţe şi tinereţe, întâlniri şi
despărţiri, nostalgii şi bucurii...
A trecut aproape un an de la cea de a XX-ea ediţie a
Crizantemei de Argint, dar în sufletul meu şi, probabil, a
multor români îndrăgostiţi de romanţă, mai dăinuie acea
frumoasă Clipă, când renumitul muzicolog şi neobositul
folclorist Andrei Tamazlâcaru ne-a anunţat despre apariţia
unui fascinant volum – Mi-e dor de-o seară cu romanţe
(Pontos, Chişinău, 2012).
Protagonista acestui florilegiu editorial, a acestui
policrom curcubeu, cum ar zice A. Tamazlâcaru, este titanica
poetă Galina Furdui, care, ştim cu toţii, se deosebeşte printr-o
profundă sensibilitate, incluzând Universul simţirii şi al
cugetului în Universul său spiritual.
Subliniem că volumul Mi-e dor de-o seară cu
romanţe atestă, paralel, şi o ediţie la editura Gens Latina,
Alba-Iulia, 2011, carte publicată în două volume de prestigiu
(editor Virgil Şerbu-Cisteianu).
Apariţia acestei monumentale culegeri
de
romanţe, alcătuită în baza textelor literare scrise de distinsa
poetă Galina Furdui, poate fi comparată cu un captivant
torent de Lumină, care vine să lumineze viaţa muzicală a
întregului areal românesc, vine să completeze cu policromia
sa sonoră lăicerul naţional al acestui Neam.
Această colecţie de romanţe, această salbă de
mărgăritare, este excelent structurată, arhitectonic cuprizând
un studiu original consacrat Romanţei, şapte compartimente
de piese muzicale şi un fascinant dialog între muzicologul
Andrei Tamazlâcaru şi poeta Galina Furdui.
Pentru a dezvălui diversitatea tematică a acestui
volum e de ajuns să evidenţiem
denumirile
compartimentelor: I – Pe cărarea Lumii; II – Cu dor de voi,
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părinţii mei; III – Cunoaşte-mă, iubire tu; IV – Când tac
viorile; V – O lacrimă lângă Altar; VI – Printre vârste
argintii; VII – Răsfoind a Vieţii carte.
Spicuim câteva boabe de lumină din acest colier
pentru a demonstra suavitatea, proba de sensibilitate,
exigenţa privind stilul, inteligenţa şi pasiunea vocaţiei,
precum şi înflăcărata revărsare lirică a universului poetic
dar, mai ales înţelepciunea verbului cântat, tenta filosofică,
imaginea artistică policromă care o caracterizează pe poeta
Galina Furdui: Cad stropi uimiţi de cer pe strune de vioară...;
Din spaţii astrale plouă şoapte... / Nu, nu regret – e stropul
meu de soare / Pe care-l torn în albele pahare...; Când ne-a
văzut, bătrâna poartă / S-a clătinat încet şi a oftat / Şi-şi
aplecă adânc pragul său Soarta, / Şoptind durut că-atât ne-a
aşteptat...; Pe aleea amintirilor / Celeste / Frunze aurii scriu
veşnica / Poveste...; Ieri un suflet de vioară / Struna-şi rupsen amintiri...; Pe ţărm de gânduri – o chitară / Îşi zbate
struneler în vânt / Şi-n valul undelor fugare / Albi, anii mei
trec rând pe rând...
Galina Furdui, pe struna amintirilor, îşi ţese, în zile
cu ciocârlii, covorul cromatic spiritual până ajunge la pagina
rădăcinilor – dorul de părinţi, dorul de anii copilăriei, dorul
de clipele când, îndrăgostită, cânta, făcând să înfrunzească
până şi struna de vioară...
Trecând aşa, pe-aripa dorului zeiesc, această
Regină a poeziei pentru Romanţă, mai întoarce o filă în
calendarul Timpului său, ce stă la poarta Vieţii, lângă prag
de soartă, admiră toamnele, ce-şi despletesc şuviţele de fum
şi-n Clipa cea de taină îşi îndreaptă Ruga sa spre Cer şi aude
cum cuvântul care se coace pe ramul Astrului începe să
freamăte în piept şi se cere aşternut pe foaia albă ca neaua...
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Prin ploaia vârstelor, Galina Furdui întrezăreşte
multiplele clipe înstelate, fiindcă a chemat mereu Valul
Luminii şi a ştiut să ocrotească şi să ţină în suflet mereu
aprinsă Candela Iubirii. Poeta e convinsă că dragostea e axa
rezistentă a sufletului. Ea e starea de nemurire a omului.
Cartea nominalizată include 142 de romanţe,
marcate de zbucium şi care sunt adevărate imnuri ale
sufletului.
Nu voi încerca să analizez structura sau arhitectonica
muzicală ale acestor piese, lăsând aceasta pe seama
specialiştilor notorii, dar voi remarca că la realizarea acestei
frumoase lucrări şi-au dat concursul 37 de compozitori,
printre care Eugen Doga, Constantin Rusnac, Gheorghe
Mustea, Vlad Burlea, Pavel Anton, Daria Radu, Teodor
Zgureanu, Alexei Agachi, Gheorghe Creţu, Constantin
Bardan, Mihai Mateeşu, Liviu Ştirbu, Constantin
Baranovschi, Serghei Ciuhrii, Ion Krasnopolski şi mulţimulţi alţii.
Un deosebit aspect de armonie şi echilibru imprimă
volumului Mi-e dor de-o seară cu romanţe fascinanta şi
captivanta grafică, efectuată cu multă suavitate şi profunzime
sufletească de către pictoriţa Ludmila Furdui.
Vreau să scot în evidenţă şi originalul studiu
Estetica Romanţei, în care consacratul muzicolog Andrei
Tamazlâcaru creează o sudură de excepţie între harul analitic
şi profunzimea simţirii de care dispune. Acest studiu, prin
factura sa conceptuală ne face să medităm îndelung asupra
imensităţii Lumii de Romanţă, să sfredelim în adâncul
preconştientului, precum şi în straturile subconştientului
pentru a înţelege că Romanţa în sine este un adevărat
Univers.
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Andrei Tamazlâcaru, analizând acest Univers
enigmatic al Romanţei în baza cărţii luate în obiectiv, ajunge
la concluzia că promotorul acestor Stări de Romanţă, care
zguduie sufletul, este Clipa. Valenţa acestei Clipe, Clipa
amintirilor, Lumina amintirilor, e o adevărată Carpe diem,
torentul, ce declanşează acea supersensibillitate care-l include
pe Om în Univers.
Muzicologul A. Tamazlâcaru subliniază în prefaţa
la această splendidă apariţie editorială că astăzi se acceptă
ideea existenţei unei Lumi superioare, primordiale, înscrise
pe straturile preconceptuale ale subconştientului fiinţei
umane. Aşadar, Romanţa se poate transforma într-un Imn –
simbol al transcendenţei spirituale în raport cu Lumea de
Romanţă.
Mai mult ca atât, Clipa (această Carpe diem) nu-i
altceva decât un nucleu de energie comprimată în sufletul
nostru ca un punct, care produce fulminanta explozie, aidoma
unui Big-Băng. De această dată un Big-Băng spiritual, care
include fiinţa umană în starea de romanţă.
Are dreptate Andrei Tamazlâcaru când afirmă că
Romanţele sunt parte din Sufletul şi Timpul de triumf al eului
nostru. Aceste clipe, peste care au coborât nopţi la rând
razele Lumii, sunt Clipe de Aur, care rămân să lumineze
etern în inima omului. Poate, toate acestea sunt zidite în noi
în mod primordial. Poate că Romanţa îşi are rădăcinile în
Cercul transcendental al Spiritului Universal... Sublimul
nostalgic al Clipei de Aur, ce dăinuie în fiecare Romanţă (şi
din filele volumului vizat) atinge cele mai vibrante coarde ale
sufletului nostru etern...
Iar pe portativul sufletului românesc sunt inserate...
cele mai purificatoare unde ale apelor primordiale, care se
întreţes cu irizările de lumini celeste, cu vraja vântului stelar,
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cu magia imensei Forţe Creatoare, care a făcut să
izbucnească, plin de mistere, acest Univers.
Şi, astfel, în profunzimile multidimensionale ale
eului nostru, noi, românii, actualizând accentele plasate pe
acest gen muzical, ridicăm un adevărat Templu Romanţei,
care nu-i altceva decât confesiunea sufletului, a freamătului
acestuia, care, ca o aripă uşoară, încearcă să planeze,
dăinuind peste bucuriile şi regretele noastre.
Aşadar, Romanţa este zidită-n sufletul uman şi
anume ea poartă-n palme clipa vieţii, clipa solemnităţilor
lirice.
Reputatul
muzicolog
Andrei
Tamazlâcaru
evidenţiază în conceptul său despre Romanţă acea particulă a
societăţii – aşa-numitul Om de Romanţă, omul înzestrat cu
supersensibilitate faţă de frumuseţile miraculoase ale Naturii,
omul, în care Lumina îşi are sălaşul său etern.
Prefaţa-studiu despre Romanţă de la prima filă a
cărţii susnumite este o rara avis în patrimoniul cultural al
neamului românesc, care aduce o contribuţie substanţială în
ascensiunea concepţiei despre Romanţă în general. Gravitatea
conceptuală este, aici, pe cât de polivalentă, pe atât de
comprimată, unicală.
Cu privire la Dialogul care încununează acest
volum, oferindu-ne un adevărat tezaur spiritual atât prin
originalitatea, pasiunea, expresivitatea întrebărilor, cât şi prin
inteligenţa, profunzimea şi filosofia răspunsurilor. Este o
autentică bucurie să te cufunzi în acest ocean de întrebări şi
răspunsuri ce-şi zbat esenţele vibratorii între două
personalităţi notorii ale Neamului: Andrei Tamazlâcaru şi
Galina Furdui.
La întrebarea muzicologului
„Cum înţelegeţi
Dumneavoastră starea de romanţa?” poeta evocă
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următoarele: „Starea de romanţa creează coerenţă a
sublimului (omenescului) cu lumea sferelor... Romanţa e un
fascicul din torentul luminii interioare – mereu zbuciumate,
de-a pururi înţelepte”.
În dialogul lor, protagoniştii au încercat să analizeze
şi să se oprească amănunţit asupra structurii şi formei
muzicale, precum şi asupra textului literar, constatând că „pe
parcursul unui secol romanţa a evoluat atât în timp, cât şi în
ordonarea compoziţională şi ritmică în spiritul sintezei ca
formă a comprimării semantice. În modul de conlucrare a
sunetelor se pot depista valenţe decorative, rezolvări
cromatice inedite în structura armonică”.
A. Tamazlâcaru afirmă că Galina Furdui a introdus
ca nimeni altul în imaginile poetice ale Lumii de Romanţă
categoria Timpului. Iar Galina Furdui e ferm convinsă că
„Timpul există ca stare materială universală...” Revenirea la
trecut (la Clipa cea trăită, Clipa de Aur), consideră poeta, „e
una ce ţine de gravitaţie, cea a gândului, care şi el înclină
spre centrul temporal al pământului. Tunelul prin care se ia
legătura cu anii de demult e marcat de undele în continuă
vibraţie, zise electromagnetice. Aşadar, susţine poeta,
romanţa este o corelaţie a timpului trecut cu prezentul şi cu
viitorul... În romanţă are loc comprimarea timpului”.
Timpul este, însă, lipsă atunci când este echivalat cu
veşnicia, adaugă poeta. Şi aici, G. Furdui afirmă că „prin
Romanţă are loc Marea Legătură a Omului cu
Fărădetimpul”. Cât de profund şi filosofic!
O altă enigmă este şi categoria de Spaţiu pentru
Romanţă, motiv tratat plenar în creaţia scriitoarei.
Luând în consideraţie, că totul în acest Univers e
energie şi vibraţie, putem afirma că prin spaţiul sonor al
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Romanţei (prin torentul ei vibraţional) se intră în contact cu
spaţiul sideral.
Răspunzând la una din întrebări, Galina Furdui
conchide: „Venită din dedemultul Viitorului, spusă încet şi
discret, Romanţa este nu altceva decât o legătură a eului
nostru (cel al luminii interioare) cu straturile siderale ale
universului întru purificarea, fortificarea şi înălţarea
sufletului uman”.
Şi, deoarece această purificare şi înălţare a
sufletului nostru e nemijlocit legată de vibraţia enigmatică a
omului îndrăgostit, Andrei Tamazlâcaru concluzionează, la
rându-i, că: „Romanţa, am putea spune, e refrenul veşnic al
dragostei...” Deci, romanţele le-am putea numi Imne ale
Dragostei.
La care, Galina Furdui, cu tandreţea care o
caracterizează, adaugă: „Dragostea e o părticică de paradis
pe care o purtăm şi care dăruită ne este de Marea Respiraţia
Divină”. Şi continuă: „Dragostea constituie Rădăcina şi
Aripa existenţei noastre, prin repercusiune, şi a Romanţei”.
Aşadar, conchide poeta, „Universul romanţei este
unul al forţei plauzibile lucrând în noi, pentru noi, dar şi
pentru lume, şi este unul de anulare a haosului lăuntric, de
totalizare a înţelepciunii omeneşti, a talentului omenesc. E
ritmicitatea vieţii ca legitate”.
În încheierea acestor fugitive note vom susţine că
dialogul între aceste două personalităţi ale meleagului
cuprinde un substanţial florilegiu de definiţii la tema „Ce este
Romanţa?” Nu ştiu dacă am putea afla undeva, concentrate
astfel, atâtea ziceri adevărate privind acest gen muzical.
Spicuim doar câteva: „Romanţa e apa cea vie din fântâna
cea veşnică a spiritului acestui pământ”; „Romanţa este
un Ritual de glorificare adus Iubirii”; „Romanţa este
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modelul solemnităţii lirice”; „Romanţa este sufletul
omului bogat spiritualiceşte”; „Romanţa e numele nostru
ca expresie, de esenţă pur românească”; „Romanţa ne
este dată spre înţelepţire”; „Romanţa este stare de
inteligenţă, delicateţe, o necesitate pentru un suflet
elevat”; „Romanţa e un aspect a ceea ce numim oratio
mentis (rugăciunea minţii în inimă). E cardioscopia
(coborârea minţii în inimă) râvnită de entitatea omului pe
aceste meleaguri...”
Să rămânem, deci, în continuare lângă Altarul
Neamului, acolo unde, vorba
poetei, forţele decisive
interioare îşi deschid adâncurile. Să menţinem în sufletele
noastre mereu aprinsă flacăra Romanţei întru perpetuarea ei
eternă pe acest meleag mioritic, deoarece anume Romanţa
este adevăratul spirit al Neamului Românesc.
Dorim autoarei multă inspiraţie sub Semnul
Marelui Cerc, care toate le orânduieşte atât de bine în lume.
Fie ca sonoritatea Romanţei, reverberaţia ei să-i înflorească şi
în continuare Calea Vieţii.
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ACADEMICIAN PETRU SOLTAN
GALINA CAMENSKY
1.Eram
doctorand
la
Universitatea
din
Moscova
,,M.V.Lomonosov”.
Într-o zi, după ce se termină
orele, bate la uşă şi intră o tânără,
zâmbind, cu două gropiţe-n obrăjori:
,,Dumneavoastră
sunteţi
Petru
Soltan?” Zic: ,,Da.” ,,Eu sunt Galina
Camenky. Iată am terminat cu
medalie de aur şi sunt la anu-ntâi la
mecanico-matematică”. Cum a dat ea
peste mine? Zi la zi, după ore, venea cu prietena sa, o
rusoaică atât de frumoasă, bălaie, cu o coafură lungă, cu nişte
trăsături excelente, de la care n-am auzit o vorbă. Dar Galina,
se juca, căuta prin cărţi, zâmbea, cu gropiţele acelea-n
obrăjori, zice: ,,Vreau să învăţ mai bine limba română”. Dar
eu nu eram atât de perfecţionat în limba română. Ea vorbea
foarte bine. Dar la mine sâmbăta venea, acum eu îi zic marele
scriitor, Ion Druţă. În fiecare sâmbătă Galina ,pare, dansa
prin cameră, Druţă stătea pe pat, ea – la fereastră, deschidea
dulapul meu cu cărţi, răscolind tot pe-acolo, scotea câte o
carte, tot spunea, tot zâmbea şi numai ce nu povestea, că nu
le ţin minte pe toate. Mi-a răscolit toate sertarele, parcă era
din argint viu. Venea cu prietena sa, rusoaica aceea frumoasă
şi tăcută.
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Istorioara Galinei are atâtea detalii, încât la început vor fi
expuse doar câteva.
Tatăl ei, fiind un mare avocat din Bălți, înstărit, e
deportat cu familia, în Siberia, în anul patruzeci. Pe tata l-au
dus în altă parte, iar pe mama și pe fată, mititică, i-au lăsat la
Tomsc. Dar Tomsc pe atunci era un oraș, unde-i duceau rușii
pe cei arestați, cu picioarele legate cu lanțuri, pe vremea
țerismului.
Trece-un timp. Vine Druţă la mine-ntr-o duminică şi-mi
spune: ,,Petrică, eu am să-ţi dau nişte bani şi tu ai să cumperi
două foi pentru o excursie la Leningrad, pentru Galina şi tine
şi ai să-i spui şi ei”. Eu am anunţat-o. Ea a acceptat cu mare
plăcere. Dar Druţă mai adaogă: ,,Când o să vină timpul, tu o
să-i spui că trebuie să pleci acasă la soţie şi-n locul meu o să
meargă Druţă”.
Ea-nfuriată şi cu lacrimi, srigă: ,,Cu mititelu ăsta, nu mă
duc!” și trântește ușa.
După ce finisase anul întâi, într-o zi de vară, ne duceam
cu soţia spre cinematograful Patria din Chişinău. Pe cealaltă
parte de drum, venea-n contrasens Galina, cu un băiat înalt.
Fără să ţină cont de maşinile care circulau, în fugă
traversează drumul, se apropie de mine, mă cuprinde cu
ambele mâini de gât, strigând:,,Piotr Simionovici!”. Soţia a
rămas perplexă.
Termină dânsa anul doi. Mama ei fiind sub Moscova,
moare de cancer şi rudele de la Iaşi o repatriază la
Universitatea de acolo. Galina devine Chiriac. Destul de des
îmi trimitea colete cu vin, salam şi altele. La un moment zice
că ea divorţează şi pleacă la Bucureşti. După asta, mult timp
n-am mai avut nicio veste.
Între timp Ion Druţă devine un reputat dramaturg încât pe
zi, la Moscova se jucau patru piese de-ale lui, cu mare
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succes: nu puteai să obţii un bilet cu trei luni înainte de
premieră. Totodată publicând proză, de incontestabilă
valoare, bunăoară renumitul portret asupra vieţii marelui Lev
Tolstoi.
În 1974 Academia de Ştiinţe a României mă invită pe
mine şi soţia mea ca oaspeţi. Chişinăul nu-mi permite să plec
cu soţia şi îmi dă un însoţitor din cadrul Academiei unde
eram membru corespondent.
Ajuns la Academie, sunt invitat să particip la un
simpozion intenațional organizat de Universitatea din
București. Din motive explicabile, mi se propune să țin un
discurs plenar în biroul rectorului. Dându-mi-se cuvântul, eu
zic emoționat: ,, Bucuros să văd Bucureştiul - un bujor
răsfoiat” , o înviorare pe fețele celor prezenți, apoi am trecut
la expunerea materiei respective. După ce termin discursul,
Suppis, profesor din California, întreabă: de unde ştiu eu aşa
de bine limba română. Eu trbuia să fiu diplomat, zic: ,,Am
învăţat-o la Moscova”. Fiind prezenţi preşedinţii a două
academii, domnii Miron Niculescu şi Petre ConstantinescuIaşi, au zâmbit.
Cei de la București izolează însoțitorul, în schimb mi se
pun la dispoziție două persoane: o doamnă, ce se ținea tot
timpul la stânga mea și un bărbat – la dreapta. Chipurile,
doamna – pentru chestiuni femeiești,pe când celălalt – pentru
cele bărbătești. Pe doamnă o rog să mi-o găsească pe Galina
Camensky.
În fiecare zi, pe rând, aveam la dispoziţie maşina a celor
doi preşedinţi. Cu maşina lui Niculescu vizitez Curtea de
Argeş. Am văzut acel templu mare, cu pereţii mari, unde şi-a
îngropat Manole soţia, pentru a duce la bun sfârşit
construcţia, ştiam povestea. Nu departe de acest templu era
un bazin mare, cu acumulare de apă. Încercam să vorbesc,
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dar însoţitorul, fiind un şef de partid local, nu reacţiona nici
într-un fel.
Invitat la Academie de Nicolescu, acesta întrerupe
ședința prezidiului, pentru a-mi oferi o mică audiență. La o
servire de cafea, eu scot lucrarile mele şi scriu. El zice:,,Măi
la vîrsta asta atâtea lucrări?” Eram un băiţandru în 1974,
avem 42 de ani, da eram cu rating, fiind căutat nu doar de
matematicienii din România. Mi-a dat unul o carte cu o
inscripţie frumoasă şi eu am uitat-o în maşină, dânsull îmi dă
alta, însă fără inscripţie.
În altă zi, sunt programat a ţinea un discurs la Institutul
de Matematică al Academiei Române, unde mă duce doar
doamna însoţitoare, care zice:
,,Galina Camensky vă aşteaptă în hol „. Taie-mă, dacă
cunoşteam ceva din persoana respectivă. O doamnă în vârstă,
cu brumă pe la tâmple, cu ochii pierduţi, reci. Ce să vorbesc
eu cu ea, dacă nu-i cunosc cel puţin un fir de sprânceană.
Nici găurelele nu mai erau. Eu n-am spus nimic. O străină.
Dânsa pronunţă doar o frază: ,,Dar ce mai face Druţă? Şi-a
buhnit în plîns: părea că-a rupt uşa ceea care se învîrtea. Eu
m-am dus la discurs. Din acel anfi-teatru mare, n-a parvenit
nici o chestiune.
Actualmente, reputatul academician
Solomon Marcus, care de atunci mă ţine minte. De măntâlnaşte fie la Bucureşti, fie la Iaşi, fie la Chişinău, cum mă
vede, mă-ntreabă: ,,Ce mai face convexitatea Domnului
Soltan?”.
Nimerit odată în casă la Druţă (În Moscova) îi povistesc
situaţia cu Galina Camensky. Druță și-a aplecat privirea, ca
să nu-i prind eu durerea din ochii umezi.
Chiar dacă
trecură ani şi ani, Druţă s-a căsătorit cu o ebraicuţă, dolofană
şi înţeleaptă, fiica a doi corespondenţi care au fost pe front
(1941-1945) de la început până la sfârşit.
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Mă mai confrunt cu un detaliu. Însoțitorul meu, peste vre-o
două luni după ce mă întorc eu de la București, îmi propune
întâlnire la lacurile de la Botanica. Fiind convenită ora, eu mă
prezint și domnia sa îmi spune:,, Sunt obligat să scriu ce am
făcut moi la București. Scriind, eu nu știu cum să zic:Soltan a
vorbit într-o perfectă moldovenească, sau într-o perfecetă
română?”. Eu am zâmbit și am plecat.
2. În 1990 matematicienii din Republica Moldova, sunt
invitaţi de Academia Română, la o conferinţă de pregătire a
congresului matematicienilor români de pretutindeni. Întrucât
eram un şef în parlament, îmi revine rolul celui mai mare a
delegaţiei de matematicieni de la noi.
Ultima şedinţă avu loc în sala solemnă a Academiei
Române. Au vorbit mai mulţi, ultimul fiind persoana-mi.
După asta, preşedintele Academiei, Domnul Mihai
Drăgănescu, mă invită la o cafea în biroul său. El porneşte,
dar pe mine mă opreşte o doamnă mai jos de podiu, într-o
blană scumpă de Siberia, o căciulă tot de acest tip cu o vulpe
argintie în jurul gâtului, îmbrăcată ce să zic, o doamnă cu
situaţie:,,Domnule Soltan, aş putea să vă întreb ceva?”.
Zic:,,Poftim”. ,,Să ieşim din camera asta, în coluarul acoperit
cu sticlă, da nu mă cunoşti?”. Zic: ,,nu”. ,,Sunt Galina
Camenky”. Eu zic:,,Bucuros să te cunosc”. ,,Ce faci
deseară?”. Eu zic:,,Deseară am patru invitaţii, mă duc la unu,
mă ţin 20 minute, taxiul mă aşteaptă, mă duc la altul, stau 20
minute, taxiul mă aşteaptă, mă duc la altul, stau 20 minute,
taxiul mă aşteaptă, mă duc la celălalt, stau 20 de minute,
taxiul mă aşteaptă şi după asta mă duce la hotel. Zice: ,,N-ai
putea găsi cinci minute pentru mine, pentru noi, să vii să-mi
vezi casa?”. Măi,zic:,,Fac eu… Care-i adresa, telefonul?”.
Mi-a dat tot. Sun, la ce oră trebuia să fiu. Intru în casă, un
bărbat slab, de statură înaltă, poate polonez, pe masă wiski,
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dulciuri. Iar ea, zîmbind, cu aceleaşi gropiţe-n obrăjori,
zice:,,Hai să-ţi arăt cum fac eu cafeaua turcească”. El - un om
educat, n-o să vină după noi. Numai ajungem la bucătărie, ea
aprinde focul, ia ibricul în mână, şi-mi spune la ureche:,,Nici
cu ăsta n-am noroc”. Iată de ce m-a dus la bucătărie. Eu am
plecat.
Nimeresc la spital, telefonul ei îl aveam, era şi acasă într-o
carte de telefoane. Soţia nu putea vorbi cu mine şi o caută pe
Galina, să afle ce e cu Soltan. Galina cînd află că eu îs la
spital şi nu dau de ea, mă sună:,,Ce-i cu tine?!,Cum eşi de la
spital, vii la mine?”. Eu am ieşit din spital, nu m-am mai dus
la ea, nu-mi era a mă duce, a face glume, a ne pupa, mai ştiu
eu ce pe-acolo. Mă urc în tren, cînd acolo Aureliu Busuioc,
înalt de vreo doi metri ,,Ce stai aicea?”. Zic:,,Merg acasă”.
,,Poate ai nevoie de bani?”. ,,Nu”, dar aveam. ,,Hai cu mine”.
Zic:,,Nu, mai stau oleacă, o să te găsesc”. Nu l-am mai
căutat.
Trece-un timp, iată eu sunt la spital cu şoldul, pentru care
academia Romană a plătit 3500 euro, să-mi înlocuiască capul
de femur. Mi-au făcut o anestezie, la vertebra a patra, pe trei
zile. O doamnă atît de frumoasă, cu un gît înalt, o lebădă
albă, în timpul operaţiei mă mîngîia pe cap. Eu m-aş fi întors
s-o sărut, că povesteam anegdote. Nu simt că îmi despică
şoldul, aud , taie capul de femur, aş crede cu ,,drujba”. Cu
raşperul curăţă substanţa din interiorul femurului şi-apoi bate
cu dalta în bazin, pentru a face loc ceşculiţei unde-o să intre
capul de femur, îmi pun un bandaj japonez, nu mă coase şi
mă duc în cameră... Profesorul Deonisie Lică îmi aducea să
citesc. Am redactat un manual editat la Bucureşti, al acestuia.
După nouă zile, vine-un domn şi mă plimbă, să vadă dacă eu
pot merge. Eu merg. A doua zi sunt externat .Dar lebăda ceea
a vorbit cu soţil ei să mă ia la reabilitare. Mă duc eu acolo,
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dar acela zice:,,Ai îndreptare?’’. Eu zic:,,Este una comună’’.
Zice:,,Nu, pentru mine trebuie aparte’’. ,,Bine, bine, o aduc,
dar unde să dorm eu?’’.Mă duce într-o cameră cu zece
persoane. Eu n-am mai rămas la reabilitare.
Vine Galina Camensky la Chişinău odată, cu soţul. Suna
zi la zi acasă. Soţia de acuma ştia cine-i ea:,,Nu-i’’. Sîmbătă
soţia-i pe la piaţă, ori la magazin. Ea înainte de a urca-n tren
iarăşi sună,,Am să te împuşc, dacă mai vii la Bucureşti şi nu
dai de mine!’’. Zic:,,Împuşcă-mă acum!’’. ,,N-am cu ce şi
eşti departe!’’.
Fiind odată la Bucureşti şi nimerind la Lică acasă, acesta
mă întreabă: ,,Pe cine să invit?”. Eu zic:,,N-ai putea s-o aduci
pe Galina Camensky? O profesoară de matematică”.
Se duce Lică la facultate şi-ntreabă:,,Unde-aş putea s-o
găsesc pe profesoara Galina Camensky?”. Cineva-i
răspunde:,,Fosta profesoară”. ,,Ce înseamnă ,,fosta”
profesoară?”. I se răspunde:,,Galina Camensky a decedat de
cancer”.
Vine Lică acasă şi-mi spune cele aflate.
La masă, ridicând paharul cu wiski, nu știam, să-l
servesc, sau să plâng
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TRAIAN VASILCĂU
CEASORNICARUL CU GAROAFE-N MÂNĂ

Când pleacă la servici şi-atunci când vine
În casa lui, săracă şi bătrână,
E fericit, deşi mi-l ning suspine,
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.
Ele sunt pruncii lui, el mi-i îngână
Şi-i mângâie mereu, c-aşa i-i firea,
Cu inima, cu gândul, cu privirea,
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.
O trâmbiţă în noapte l-a rănit,
L-a-nzăpezit tăcerea, i-i stăpână,
Da-n vis tot suie scări spre infinit
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.
Iarna a izgonit-o din cuvânt,
Refugiu în Adio – să rămână! –
Îşi ia şi seamănă cu-n schivnic sfânt
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.

Alese Opere de Cer a scris,
În ochii lui e-o cosmică fântână,
În care veşnicia şi-a închis
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.
Şi-n zori, uitarea când îl va răpi,
Să-i fie soţ fidel, să-i spuie: „Zână”,
64

Fără de remuşcări ne-o părăsi
Ceasornicarul cu garoafe-n mână.
***
Când voi asfinte într-o zi
Doar moartea mă va mai doini.
***
Zgudui-tu-s-au în tine
Munţii toţi din lut şi oase.
Şi prin crângul de mătase
Inima c-un flaut vine.
De din Ierusalime,
De din seară cum n-a fost,
Să cântăm întru Christos
Porţilor de cer sublime,
Care s-or deschide-n noapte
Cu-adieri de taine coapte.
PANTEONUL SINGULARITĂŢII
Lup părăsit de haită, vă îndemn
Să-mi dăruiţi uitarea din iubire.
M-am ofilit în voi şi-aştept un semn
Să-ncep a înflori în Nemurire.
În straie de tăcere, v-am adus
Un suflet plin de rod, topit în soare,
Iar voi râvniţi miracolul apus
În toţi şi, rând pe rând, în fiecare.
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Mi-aşa de iarnă fiindcă n-am învins,
Şi-a nins tristeţea lumii peste mine,
Rugul speranţelor din noi s-a stins
Şi să-l învie îngerul nu vine.
Cerşesc azil în noapte, plâns de-o stea,
Şi singur cuc, la porţile cetăţii,
Îmi bucium moartea, ce mă va zbura
Spre panteonul singularităţii.
RĂVAŞ ÎN ALB
M-a internat un trandafir
În schitul lui din veşnicie.
Stoluri de îngeri o să vie,
De al lor freamăt să mă mir.
Eu nu am patrie ca voi,
Eu nu am linişte mai dragă
Ca-n clipa când un crin se roagă
Îngenuncheat în zi de-apoi.
Om de zăpadă n-am rămas,
Dar vă mai scriu pe flori de nufăr
Că de prea multă boltă sufăr
Veacuri la rând, fără popas.
Şi vindecare nu mai am,
Şi-ndrăgostit de-o nalbă tristă
Gândesc la lumi ce nu există
Şi care-au fost când nu eram...
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***
Sunt bob de grâu
Pe gura unui râu.
Cântec pentru Francesca
Ferestrele sunt ochii casei tale,
Vină divină ai de-atât mister.
Iarnă devin şi numai tu eşti vară,
De-aceea mă închin până la Cer.
Te cânt cum te-am cântat întotdeauna,
Te cânt precum nu te-am cântat nicicând,
Şi te confund cu soarele şi luna,
Şi de-atât rai n-am unde să m-ascund.
Cu paşi de fum mă tremur şi-apoi urc
Trepte spre absolut, nenumărate,
Să fiu în Cer râvnesc, în Cer mă duc
Să trilui până dincolo de moarte.
***
Suflet să ai cât să tot dai!
***
Frunzele toamnei, care cad pe uliţi
Sunt vieţi nevindecate în noroi.
Le strâng la piept, le izbăvesc de suliţi
Şi strig măturătorilor din voi:
„Priviţi-vă în Cer, ca-ntr-o oglindă,
Nu aruncaţi Viaţa la gunoi!”
Frunzele toamnei, care cad în noapte,
Pe apele uitării în şuvoi,

Le plâng cu inima, le chem în şoapte
Şi strig măturătorilor din voi:
„Priviţi-vă în Cer, ca-ntr-o oglindă,
Nu aruncaţi tăcerea la gunoi!”
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ
MOMENTUL ECSTAZEI ÎN GNOSEOLOGIA
BLAGIANĂ.
CONŞTIINŢA DOGMATICĂ.

Structura nelogică a dogmei a făcut pe unii gânditori să
înţeleagă dogma exclusiv ca o jertfire a intelectului. Aceasta,
însă, e o nejustificată exagerare care s-a implantat în conştiinţa
unora încă din momentele genezei dogmei. Lucian Blaga
susţine că fenomenul spiritual şi cultural în care a luat fiinţă şi
s-a dezvoltat prin excelenţă gândirea dogmatică, anume
creştinismul, a angajat, dimpotrivă, prin tezele sale, „tot
sufletul omenesc, cu toate adâncimile sale raţionale şi
iraţionale”11. Confuzia s-a făcut deoarece creştinismul, ca orice
religie, fundamentează dogma împotriva logicului, de unde

11

Lucian Blaga, Cunoaşterea luciferică în „Trilogia cunoaşterii”, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 115.
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urma, ca să nu mai fie socotite obiecte ale intelectului, ci
momente ale credinţei.
Acest „sacrificiu al intelectului” care echivala cu un fel de
sinucidere a filosofiei ar fi produs şi acel tip de gânditori
fanatici şi credincioşi care împărţeau în mod radical spiritul în
două. Aceştia trasau cu stricteţe graniţele posibile între intelect
şi credinţă. Printre astfel de gânditori care nu vedeau în dogmă
decât o sacrificare a intelectului, Blaga aminteşte pe Tertulian,
Pascal sau Kierkgaard. Dualismul raţiune-credinţă apare la
aceştia ca o scenă tragică de factură gnoseologică, dar şi
mistică, a istoriei cunoaşterii.
Printre teologii secolului al XX-lea, care au menţinut şi
susţinut această atitudine duală de trasare a unei graniţe de
netrecut între cunoaştere şi credinţă, intelect şi trăire (hotărâre
religioasă), Lucian Blaga aminteşte de Karl Barth şi Friedrich
Gogarten. În opinia lui Blaga, atât timp cât dogmele sunt
interpretate şi analizate drept obiecte de credinţă, „o izolare a
lor pe plan pur intelectual e deosebit de anevoiasă”12. Dogma
trebuie eliberată de necesităţile de autoafirmare ale credinţei şi
analizată pe un plan pur abstract, pe o latură pur intelectuală şi
metafizică. Desprinse de înţelesurile şi conţinuturile religioase,
apoi sublimate la un structural pur intelectul, dogmele vor lua
astfel, înfăţişarea unui nou mod de a gândi.
Prin urmare, ajungem la un punct des subliniat de Blaga în
Eonul dogmatic, acela că dogmaticul, ca şi articulaţie proprie
de gândire, deşi a apărut în afara creştinismului, el s-a dezvoltat
prin excelenţă în cadrul acestuia. Evident, gândirea creştină a
reprezentat un teren propice pentru dezvoltarea dogmaticului,
dar, acesta ar putea oricând să reapară şi în cadrul metafizicii
profane. Blaga a încercat, în fapt, o dezgolire a dogmaticului de
12

Ibidem, p. 116.
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aura mitică sau magică, cu care a fost asociat, dar care, pe
nedrept i s-a atribuit ca şi specific al ei. Noul sens al dogmei,
pe care îl iniţiază filosoful român este de formulare
intelectuală a unui ce metafizic, golit de orice înţeles de
credinţă sau de mistică.
Spirit poetic, dar şi profetic, autorul Trilogiilor dizolvă
această atitudine a filosofilor asupra dogmei, pe care o numeşte
stare cataleptică, datorită încărcării de către aceştia a dogmei
cu o rigiditate şi imuabilitate absolută, propovăduind astfel,
eliberarea dogmei printr-o atitudine filosofică deschisă în
permanenţă criticii şi dialogului intelectual. În acest mod,
Blaga încearcă să scoată dogmaticul din paranteza epistemică
„revelaţie-credinţă”, în care, în general a fost închis de către
rigiditatea teologilor, acordându-i, dimpotrivă, un proces
hermeneutic dinamic, de deschidere către posibilitatea
cunoaşterii şi de relaxare ontologică prin activarea categoriilor
şi funcţiilor speciale ale intelectului.
Eliberat din „plasa” credinţei, dogmaticul este readus în
starea creatoare în care s-a găsit iniţial, cel puţin în fazele sale
de formare şi dezvoltare. Reuşind astfel dezaltoirea dogmei de
credinţă, Blaga o îndreaptă apoi liniştit, spre duşmanul ei:
intelectul. În acest sens, ca filosof al cunoaşterii, Lucian Blaga
distinge două stări fundamentale ale intelectului: starea „enstatică” şi „starea ec-statică”.
În primul rând, intelectul enstatic se aşează în cadrul
funcţiilor sale logice normale. În virtutea respectului ce-l are
pentru logică, acesta neagă concretul şi-l organizează logic,
nefiind interesat de antinomiile latente ale acestuia. Intelectul
enstatic creează concepte logice pe un plan abstract împotriva
concretului, chiar dacă uneori la limitele sale admite un
transcendent acategorial. Cu alte cuvinte, acest tip de intelect
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nu încearcă o depăşire de sine, un salt prea mare în afară, ci
rămâne strict în funcţiile sale logice normale.
Trebuie luat însă, în calcul, faptul că intelectul enstatic
uneori caută „personal” o împăcare cu concretul, apropiindu-se
de el într-un mod dialectic prin creaţii succesive de „concepte
concrete”, având astfel un fel de înfăţişare hibridă. Blaga
atenţionează, totuşi, că în dialectică, ceea ce pare a fi o ieşire
din sine a intelectului, în fapt, reprezintă o încercare de lărgire
a sa prin concesii făcute concretului. El nu caută astfel, decât o
îmbogăţire conceptuală a sa.
În al doilea rând, intelectul ecstatic este ireconciliabil cu
funcţiile sale logice. Chiar dacă foloseşte concepte de care
dispune pentru a formula un ce transcendent, intelectul enstatic
sare (evadează) din sine, din încheieturile sale funcţionale,
utilizează tot concepte intelectuale. Astfel, ajungem la
formularea următoarei teze: dogma e un produs al intelectului
ecstatic, pe temeiul unui material dat. Convingerea lui Blaga
fiind aceea că sublimarea dogmei şi curăţirea ei succesivă de
orice zgură occidentală a dus la stabilirea conceptelor de
intelect enstatic şi intelect ecstatic, ce alcătuiesc axa studiului
despre dogmă.
Referindu-se la metafizică, în general, Blaga susţine că cea
mai mare parte a ei este un produs al intelectului enstatic. De
aceea, se încumetă într-o profeţie pe deplin justificată, în care
afirmă cu tărie ideea că de-acum înainte metafizica va trebui să
facă apel la metoda intelectului ecstatic. Atribuirea dogmei
intelectului ecstatic trebuie analizată însă, în afara oricărui
înţeles emoţional-afectiv sau mistic, ce i se atribuie de obicei
termenului „extaz”. Şi aceasta, deoarece ceea ce se aşează în
afară de sine este în cazul dogmei, intelectul şi nu sufletul.
Nu trebuie să avem în vedere, pentru a înţelege mai exact
distribuţia dintre „extaz” şi „ecstazie”, că dogma nu se pune
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nicidecum în vreo legătură cu „extazul neoplatonic”, în înţeles
de unire cu acategorialul şi de pierdere în unitatea absolută a
lui Dumnezeu. Ec-static, în înţeles dogmatic, nu înseamnă
decât stare în afară de sine, ca un fel de evadare a centrului în
afară de cerc. De aceea, se impune a vorbi nu despre extazul
intelectului, ci despre ecstazia intelectului. Mai mult, pentru o
formulare definitiv adecvată a dogmaticului, Blaga propune
chiar o renunţare la termenul de „paradoxie” şi, eventual, de
înlocuire a acestuia cu un termen mai ferit de echivocuri, cel de
„ecstazie”. Orice formulă dogmatică reprezintă, aşadar, o
„ectazie intelectuală”. Astfel, se înţelege mai bine, de ce
dogma, deşi implică o renunţare la intelect, se formulează pe
un plan tot de intelectualitate.
Deoarece intelectul nu se deschide niciodată din proprie
iniţiativă, întrucât starea normală e cea enstatică, Blaga crede
că este nevoie de un impuls special „din afară”. Dar, a sprijini
intelectul spre o ec-stazie, adică spre o ieşire „în afară”,
pesupune un motiv foarte puternic. Un asemenea motiv poate fi
autoritatea cuvântului revelat, aceasta fiind însă, poziţia
teoretică pe care noi o considerăm, de obicei, ca fundamentată
absolut teologic. Dar, revelaţia nu trebuie să fie neapărat
autentică: un fapt revelat poate fi, spre exemplu, conţinutul
Bibliei, dar nu numai. Cuvântul revelat trebuie să conţină,
totuşi, germenii potenţatori (sămânţa epistemică) pentru o
antinomie, întrucât numai aşa poate scoate intelectul „în afară”,
în sensul de ecstaziere. În acest mod, se admit ca fiind revelaţii
şi acele descoperiri ale adevărului pe calea raţiunii naturale,
specifice, atât reflecţiei dialectice, cât şi descoperirii inductivexperimentale. Ceea ce susţine Lucian Blaga cu entuziasm
inovator, reprezintă tocmai noua sa idee-forţă: motivul ce ar
împinge intelectul spre ecstazie nu trebuie să fie neapărat o
revelaţie, ci acest rol îl poate juca foarte bine şi experienţa.
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Condiţia absolut necesară pentru ca intelectul să încerce o
ecstazie, nu e nicidecum o revelaţie (fie ea reală sau fictivă), ci
pur şi simplu „un impuls covârşitor din afară”13. Acest impuls
defineşte în special o formulă dogmatică. Riscul ecstaziei
intelectulale fiind acela de a accepta un anumit sprijin
metodologico-structural din partea dogmaticului, în efortul ei
propriu de a se formula ca dogmă. „Impulsul saltului ecstatic”,
ca factor extrem (transcendental), ce dă intelectului ocazia
formulării dogmelor ca şi antinomii transfigurate, aparţine de
fapt obiectului. Observăm aici, o nouă diferenţiere posibilă
între gândirea dogmatică şi gândirea dilectică, în ceea ce
priveşte iniţiativa de ecstazie a intelectului.
Gândirea dialectică duce prin natura ei la o poziţie
antinomică, iar ieşirea din aceste poziţii se face prin sinteza lor
conceptuală, pe când, gândirea dogmatică sileşte intelectul la o
ieşire „în afară”. În această ecstazie, adică în procesul teoretic
de „ieşire în afara sa”, gândirea dogmatică determină
acceptarea unei antinomii transfigurate, în ceea ce Blaga
numeşte expresie a unui mister. Dacă am stabilit ce anume
presupune impulsul pentru saltul ecstatic, trebuie să
diferenţiem între o „formulă dogmatică” a ecstaziei intelectuale
şi o „propoziţie” sau „idee fără sens”, având calificativul „nonsens”.
Chiar dacă unele propoziţii cu înfăţişare de non-sens pot fi
expresia unui mister, sau a unei forme finale de sens, aceasta
nu trebuie să ne determine să considerăm formulele sau
expresiile specifice gândirii dogmatice, ca fiind lipsite de sens.
Mai mult, în cadrul limbajului, după cum au afirmat

13

Ibidem, p. 123
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majoritatea pozitiviştilor de la începutul secolului al XX-lea14,
nu toate propoziţiile cu sens corespund unui plan real. Planul
semantic nu trebuie confundat cu cel ontologic, întrucât unei
propoziţii fără sens nu-i este exclusă în totalitate posibilitatea
de a avea vreun raport cu realul (în înţelesul de expresie a unui
mister). Cea care decide asupra caracterului ontologic al unei
propoziţii cu înfăţişare de non-sens, nu este calitatea în sine, a
ei, de a fi fără sens, ci experienţa. Dacă experienţa se exprimă
pozitiv în legătură cu caracterul ontologic (real) al unei
propoziţii cu înfăţişare de non-sens, aceasta înseamnă că
presupusa propoziţie deţine, în fapt, expresia unui sens
inaccesibil intelectului. Un sens ce nu poate fi altfel, decât
intuit printr-o conştiinţă dogmatică.
O formulă dogmatică fiind o propoziţie cu înfăţişare de
non-sens, şi aceasta datorită naşterii ei din „ecstazia
intelectuală”, care impune o schimbare de sens (în sensul de
depăşire a semnificaţiilor aparente). Mai mult, formula
dogmatică este analizată în legătură cu non-sensul, astfel încât
intenţional, ea se referă la un ce transcendent. Non-sensul
formulei dogmatice nu trebuie confundat însă, cu non-sensul
unor alăturări aleatorii de cuvinte. Non-sensul formulei
dogmatice
reprezintă,
în
fapt,
de-neînţelesul:
incomprehensibilul ecstaziei intelectuale ce încearcă
transfigurarea antinomiilor în transcendent.
Dacă formulele dogmatice de natură teologică au fost
elaborate pe temeiul unui material dat de către un ce cognitiv,
în prealabil atribuit cu autoritatea unei revelaţii divine,
ajungându-se astfel la formule dogmatice numai în urma
acestui impuls care duce la ecstazie intelectuală. Revelaţia

14

Dominique Lecourt (coord.), Dictionar de istoria şi filosofia ştiinţelor, Editura
Polirom, Bucureşti, 2009, p, 156.
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cuvântului biblic reprezintă, deci, pentru Sfinţii Părinţi, ca şi
pentru teologii contemporani, o autoritate în sens personalist,
absolut determinat în Persoanele Sfintei Treimi, ca generator
de taină a planului divin, şi este considerată un motiv şi un
impuls suficient pentru o ecstazie intelectuală. Însă, Lucian
Blaga consideră ca insuficientă din punct de vedere filosofic
această justificare a ecstaziei prin actul revelaţiei. Cu toate
acestea, tot el afirmă şi ideea că este absolut neceară raportarea
dogmaticului la revelaţie, cel puţin în cadrul cristalizării sale
istorice, aceasta pentru a se putea diferenţia în mod clar de nonsens.
În plan pur filosofic o nouă formulă dogmatică se prezintă
ca „impuls şi justificare a ecstaziei”15 nu prin revelaţie, ci
numai prin experienţă. În acest context, Blaga îndrăzneşte o
înlocuire a revelaţiei ca posibilitate teologică pentru
formularea dogmei, cu experienţa, înţeleasă ca posibilitate
filosofică, pur intelectualizată a exprimării dogmei16. Şi
propune deschis aplicarea experienţei ca nouă metodă a
ecstaziei intelectuale pentru viitorul, atât al gândirii ştiinţifice,
cât şi al metafizicii. În fond, ectazia presupune aplicarea asupra
unui „material dat” (pe cale revelatorie sau experenţială) a
tuturor metodelor intelectului ecstatic şi aceasta, până la
epuizarea lor. Totuşi, trebuie să ţinem cont şi de faptul că
experienţa prelucrată şi organizată prin metoda intelectului
enstatic (mitic sau raţional) duce şi ea, în chip necesar şi
inevitabil în unele cazuri, la ecstazie. Aceasta întrucât
„materialul dat” al experienţei nu poate fi asimilat în totalitate

15

Lucian Blaga, Op.cit, p. 125.
Cf. Marin Diaconu, Florica Diaconu, Dicţionar de termeni filosofici ai lui
Lucian Blaga, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 124.
16
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prin enstazie, intelectul fiind astfel „silit să iasă din sine”, în
sens ectatic, tocmai pentru a realiza sinteza propusă.
Aşadar, ecstazia implică epuizarea enstaziei. Ectazia
intelectuală reprezintă şi un filtru, sau, dacă dorim, o „sită”
prin care se discerne o formulă cu pretenţie de dogmă (având o
înfăţişare de non-sens pentru intelect), de propoziţii fără sens în
ceea ce priveşte valoarea de adevăr. Deci, ecstazia intelectuală
face selecţia propoziţiilor canditate la formule dogmatice. Şi
această selecţie realizată de intelectul ecstatic prin intermediul
saltului său în afară, se face abia după ce obiectul este formulat
în propoziţie ca non-sens pentru intelect, şi, de asemenea, este
supus tuturor operaţiilor ce le poate săvârşi asupra sa intelectul
enstatic. Selecţia dogmatică expusă de Blaga în teoria sa a
intelectului ecstatic, după cum observăm la o primă analiză
comparativă, seamănă pe alocuri, cu principiul de demarcaţie
dintre ştiinţă şi non-ştiinţă a lui Karl Popper.
La baza principiului popperian stând, pe de-o parte, teoria
falsificabilităţii,
iar
pe
de
altă
parte,
criteriul
verosimilitudinii17. Noi nu posedăm o cunoaştere infailibilă şi
nu vom deţine niciodată un adevăr ultim, absolut. Cu cât o
teorie este imposibil de criticat, în sensul că refuză dogmatic
testul falsificării, cu atât respectiva teorie aparţine domeniului
metafizicii, sau mai rău, domeniului infinit de vast al
incomprehensibilului. Lucian Blaga nu priveşte însă, conştiinţa
dogmatică, în maniera raţionalismului critic popperian.
Dimpotrivă, momentul ecstazei în gnoseologia blagiană
presupune tocmai asumarea conştientă a raţionalului, utilizarea

17
Karl Raimund Popper, Conjecturi şi infirmări, trad. Constantin
Stoenescu, Drăgan Stoianovici, Florin Lobonţ, Editura Trei, Bucureşti, 2001, p.
134.
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deplină a categoriilor intelectului enstatic, dar în scopul
depăşirii graniţelor specifice cunoaşterii raţionale.
Conştiinţa dogmatică nu reprezintă ceea ce Friedrich
Nietzsche, în Genealogia moralei, numea cu dispreţ „credinţă
metafizică”18 în progresul şi metodele ştiinţei, ci mai degrabă,
o atitudine autentic filosofică în sensul unei voinţe puternice de
a înţelege şi evalua sensuri noi, nebănuite ale existenţei. Voinţa
de a ieşi cumva din micimea individualului, în care este închis
intelectul enstatic, şi de a năzui în pofida tuturor obstacoleor
conceptuale sau experienţiale, către culmile adânci ale
universalului.
Conştiinţa dogmatică nu trebuie confundată, de asemenea,
nici cu un fel de „salt” mitic (sau mistic) în conştiinţă, la modă
astăzi în anumite „orientări” spirituale, de factură mai mult sau
mai puţin teo-logică. Conştiinţa dogmatică este, mai degrabă,
aceea „conştiinţă a universalului”19, anunţată în repetate
rânduri şi de Constantin Noica, în special, în lucrările sale de
maturitate precum, Povestiri despre om sau Scrisori despre
logica lui Hermes. Convingerea lui Noica fiind aceea că, fără o
astfel de conştiinţă a universalului dobândită în cadrul unui
îndelungat şi anevoios proces dialectic al spiritului, nu este
posibil nici un act creator originar. Conştiinţa dogmatică fiind
tocmai cea care face „cu putinţă ceva nou”, nu în sensul
inovării tehnologice, ci în sensul descoperirii fenomenologice.
În concluzie, dacă dorim să aristotelizăm puţin lucrurile,
conştiinţa dogmatică nu este altceva decît însăşi gândirea care
nu se poate gândi pe sine, decît ieşind din sine, dar nu neapărat

18

Friedrich Nietzsche, Despre genealogia moralei, trad. Horia Stanca şi Janina
Ianoşi, Editura Echinox, Cluj, 1993, p. 167.
19
Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1998, p. 74.
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revelând misterul Fiinţei, ci transfigurându-i spontan
antinomiile cu care inevitabil şi surprinzător ne întâmpină,
menţinându-ne astfel mereu în imperiul infinit al mirării, cu
alte cuvinte, să rămânem deschişi în orizontul liber al filosofiei.
Sau, dacă nu este încă posibil acest lucru, măcar să ne aşezăm
liniştiţi extazele intelectului în „limitele raţiunii”, mulţumindune kantian, şi cu actul lucid al filosofării.
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RADU CHIALDA

Omul masă, barbarul civilizat
Începând
din
secolul al XVIII-lea s-a
constatat o explozie a
tehnicii
şi
apoi
a
industrializării şi producerii
de utilităţi tehnice în masă,
iar în secolul al XIX-lea
tehnica pare să se fi dezvoltat
îndeajuns de mult pentru a
putea fi considerată o putere
de decizie aflată la îndemâna
unei clase de factură
capitalistă, burghezia, care a generat şi a continuat lupta cu
societatea nobiliară, învechită şi incapabilă de a întreţine o
relaţie bazată pe principiile libertăţii individuale cu restul
societăţii. Secolul al XIX-lea, cel care a urmat Revoluţiei
Franceze, a fost capabil să dea naştere unei noi paradigme a
umanităţii şi să reconfigureze dialectica barbarie-civilizaţie,
bazată pe un nou concept de putere subiectivă, tehnica.Aceasta
este capabilă să facă diferenţa de putere, prin însuşi faptul că
acela care dispunea de puterea tehnologică, oferind întregii
societăţi oportunităţi şi posibilităţi de uşurare a condiţiilor de
trai, avea prioritate politică şi mai mult decât atât, susţinere,
condiţionată sau nu de masele populare. Datorită revoluţiei cu
un mare ecou în prima jumătate a secolului XIX-lea, cea din
1848, care se întindea pe toată suprafaţa Europei, a avut drept
consecinţe majore, pe de-o parte îndepărtarea nobilimii
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(boierimii) sau cel puţin diminuarea puterii lor despotice, iar pe
de altă parte s-a reuşit crearea unui culoar favorabil dezvoltării
tehnicii, al cărui secret era ţinut cu sfinţenie de societatea
burgheză. Toate acestea au fost doar nişte premise care l-au
determinat pe José Ortega Y. Gasset să constate o „revoltă a
maselor”.
Dacă secolul al XIX-lea a generat o hegemonie a
tehnicii, nu putem altfel să spunem decât că omul-masă este
copilul răsfăţat al acestuia, cel care a moştenit de la societatea
secolului al XIX-lea tot ceea ce avea nevoie pentru a duce o
viaţă comodă şi fără griji. Cu alte cuvinte omul-masă este, aşa
cum susţine José Ortega Y. Gasset, un „domnişor
mulţumit”20sau mai bine spus automulţumit de poziţia sa, de
situaţia sa, de ceea ce are, se află la dispoziţia sa, ori în
potenţialitate. S-a născut într-o lume deja bogată. Se complace
în ceea ce este societatea sa, leneveşte mai mult decât omul pe
care-l moşteneşte şi nu luptă, nu depune nici un efort
considerabil pentru a-şi întreţine viaţa.
Omul-masă este o creaţie de generaţia a III-a21,
care a apărut în ajunul celui de-al XX-lea secol. Secolul al
XIX-lea a cunoscut în Europa o demografie explozivă

20

José Ortega Y. GassetRevolta maselor, ediţia a III-a, traducere de Coman
Lupu, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 137.
21
Ceea ce reiese din discursul lui Y. Gasset pare a se concretiza în
următoarea schemă: Generaţia I – Enciclopedismul şi reprezentanţii ei (pe
de-o parte fondatorii acestei mişcări filosofico-pedagogice: Diderot şi
D'Alembert şi pe de altă parte: Voltaire, Hegel, Kant), Generaţia a II-a –
Cultura Generală,specifică secolului al XIX-lea, până în a doua jumătate a
secolului trecut şi Generaţia a III-a – Specializarea pentru Domeniu de
Ştiinţă, începând cu anii 1970-1980.
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înregistrând o creştere a populaţiei de la aproximativ 180 de
milioane de locuitori în jurul anului 1800, la circa 460 de
milioane de locuitori în jurul anului 191422. Se spune că veacul
al XIX-lea a creat spuma umanităţii şi esenţa umană, care a
inundat istoria şi a dat naştere unei noi socio-culturi, cea
dependentă de tehnică. Explozia demografică şi progresul
tehnic au generat ceea ce atât Samuel P. Huntington cât şi José
Ortega Y. Gasset au numit fenomenul aglomeraţiei sau a
plinului. Omul-masă este peste tot, populează toate activităţile
umane şi suprapopulează toate locurile care ţin de spaţiul
public. Mai mult Y. Gasset vorbeşte de omul-masă în
echivalenţă cu conceptul de „toată lumea”23. Astăzi, toată
lumea îşi revendică propria libertate, cu alte cuvinte astăzi toată
lumea are drepturi şi obligaţii în mod egal. Dacă primele două
generaţii încă trăiau într-o omogenitate a maselor şi elitelor,
cea de-a treia generaţie este dominant masificată.
Astfel că, despre acest om-masă putem afirma fără
a ne îndoi, că se comportă ca un barbar civilizat. Nu încape
nicio îndoială că accesul maselor – barbaria civilizată – la
puterea socială şi viaţa publică, a condus la o criză, poate cea
mai mare pe care a cunoscut-o Europa şi Occidentul. De ce o
criză? Pentru că fenomenul plinului, sau al aglomerării spaţiale,
coroborate cu fenomenul fragmentării au generat o adevărată
problemă, anume faptul că mulţimea a devenit pe neaşteptate
vizibilă, iar astfel oriunde sau peste tot24.

22

Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 53.
24
Barbaria interioara în sensul lui Jean-François Mattéi.
23
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Masele sunt grupuri de indivizi în a căror
componenţă se află cel mai imprevizibil tip de individ, cel mai
confuz şi mai indeterminat caracter uman. Societatea
contemporană trebuie să suporte acest om a cărei mentalitate
este comprehensibilă prin expresia „auto-mulţumirea de sine”,
manifestă tragism de care nu are cunoştinţă şi moşteneşte
sentimentul de superioritate al civilizaţiei care i-a dat naştere.
Omul-masă este un construct general care ilustrează o societate
particulară25, în care individul uman nu mai este doar
„individul unicat” şi diferit de un altul, ci se comportă ca grup
de indivizi între care nu se mai observă nicio diferenţă de nivel
psihologic, social, politic etc., adică un om masificat şi
uniformizat în principii, convingeri şi întreprinderi sociale, care
sunt conduşi de aceleaşi instituţii şi sunt educaţi în acelaşi spirit
de grup, individualitatea fiindu-i suprimată prin propria sa
alegere sau prin impunere forţată. Oamenii-masă, la nivelul
fiecărui individ în parte, se deosebesc doar prin faptul că au
înfăţişări fizionomice diferite, iar asemănarea cea mai profundă
constă în faptul că au potenţial comportamental uniform şi o
gândire care funcţionează după aceleaşi structuri, un om cu o
tipologie aparte a umanităţii universale.
Masele se joacă „de-a tragedia” pentru că nu îşi
cunosc propria fiinţă26 şi manifestarea spiritului ei. Omul-masă
nu este capabil să distingă tragicul de activitatea sa, cu toate că
în viaţa pe care o duce, tragicul se află în aproape orice
activitate pe care o desfăşoară. Tragicul maselor reprezintă

25

Generalitatea conceptului şi particularitatea grupuri căruia i se
atribuie.
26
De fapt masele nu au fiinţă în sine, ele sunt grupuri alcătuite din
fiinţe alienate (care manifestă caracter de alteritate).
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sentimentul de lipsă a surprizei27, aşadar a monotoniei şi
constanţei plinului. Ignorarea tragicului şi masificarea lui le-a
insuflat maselor conştiinţa şi sentimentul de dominare şi triumf
asupra societăţii din care face parte, astfel că, tot ceea ce poate
întreprinde şi construi, tot ceea ce poate înfăptui, va fi un lucru
bun, necesar şi moral, indiferent de consecinţe. Cele două
războaie mondiale cu consecinţele pe care le cunoaştem foarte
bine, o bombă atomică sau biologică (deja testate), defrişarea
pădurilor pentru a extinde zonele agricole (neţinând cont de
consecinţele devastatoare: inundaţii şi alunecări de teren),
crimele tot mai dese etc., toate acestea au fost extremele forţării
libertăţii cu care oamenii au fost înzestraţi, doar pentru a arăta
măreţia sa. Un astfel de om care crede în propria sa automăreţie ne dovedeşte faptul că, deşi trăieşte într-o societate
extrem de civilizată, şi dispune de mijloace tehnice avansate,
cu care ar putea rezolva problemele condiţiilor de trai, nu este
capabil să se îngrijească de propria specie şi să-i asigure o nişă
de supravieţuire. Acest om ne dovedeşte că are un
comportament asemănător celui considerat mai degrabă
„barbar”, iar Jean-François Mattéi în Barbaria interioară pare
să ne confirme originea intrinsecă a acestui fenomen28.
Omul-masă îşi trăieşte tragismul în propria esenţă a
fiinţei datorită caracterului său paradoxal. De ce este barbar am
văzut, iar faptul că este civilizat derivă din poziţia sa într-o

27

Ibidem, p. 140.
Jean-François Mattéi, Barbaria interioară, Eseu despre imundul
modern, traducere de Valentina Bunbaş-Vorobiov, Paralela 45,
Piteşti, 2005, pp. 121-122.
28
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civilizaţie29 care i-a dat naştere şi de care s-a dezis. De altfel,
una dintre definiţiile civilizaţiei este aceea a unei
superficialităţi30 sau a unei măşti adoptate din motive de
politeţe. În acest fel se comportă şi omul-masă, adoptând
masca elitei pentru a se afla la conducerea societăţii, masca
unei „societé polie”. Astfel că pretenţia de „a fi civilizat” nu
poate fi decât o aparenţă a ceea ce se află dincolo de politeţe şi
amabilitate socială. Masca civilizaţiei este o cenzură a
adevăratei esenţe a omului31, care trădează „natura barbară”.
Dincolo de a fi barbar sau un individ destul de rudimentar în
comportamente, aparenta haină a civilizaţiei nu este suficientă
pentru a ascunde această natură esenţială a firii umane; o vorbă
populară ne spune că „nu haina face pe om, dar îl determină să
arate astfel”. Acest om îmbrăcat cu mantale ale civilizaţiei se
comportă destul de antropic – nimic natural – încercând să-şi
ascundă adevărata sa fire, cea naturală, barbară, „surâde forţat,
înjunghiat de politeţe şi făţărnicie”32 şi nimic nu ne mai poate
opri a spune că „barbarul n-a dispărut niciodată prin
civilizare”33, ci mai mult, el a fost, este, şi va fi mereu în
fiecare din noi în parte. Barbarul se află întotdeauna în noi prin
însăşi natura sa, întruchipat în acte refulate, în comportamente
care mai de care mai agresive sau mai cenzurate.

29

Acel barbar interior al lui Jean-François Mattéi, care, totuşi,
intuieşte intrinsecul caracterului barbar la nivelul conştiinţei;
Ibidem, p. 122.
30
În sensul antropomorfismului, un construct, unealtă.
31
Echivalentul unui Dasein aruncat-în-lume.
32
Nicolae Râmbu, Tirania valorilor, studii de filosofia culturii şi
axiologie, EDP, Bucureşti, 2006, p. 94.
33
Ibidem, p. 99.
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Acest tip de om, de altfel, mândru de a fi barbar34,
este dependent de tehnică. Acest fapt i-a sporit sentimentul de
libertate, pentru că tehnica nu face altceva decât să uşureze
munca, efortul, activitatea umană în genere. Mai mult, tehnica
îi poate oferi omului nu numai confortul fizic, ci are rolul şi de
a-i bucura sufletul, de a-i satisface plăceri şi a-i multiplica
posibilităţile de destindere şi relaxare. Dezvoltarea tehnologiei
de orice fel, a adus în actualitate nu numai ideea că tehnica este
indispensabilă dezvoltării civilizaţiei şi a ceea ce presupune
aceasta: progresul omenirii, ci şi a ideii că tehnica îl învaţă pe
om să fie leneş, inert, inactiv şi comod. Iată de ce spunem că
omul-masă se zbate într-o dialectică a barbariei şi a civilizaţiei,
a cărei fundament constă în faptul că omul-masă se află între a
fi civilizat, dispunând oricând de o tehnică avansată şi a fi
barbar, comportându-se şi manifestându-se din punct de
vedere spiritual decadent faţă de societatea care i-a dat naştere
şi l-a pregătit să fie aşa, ba mai mult, ignorând-o. Iată barbarul
civilizat. Iată un aspect a ceea ce putem numi barbarie, acela că
omul contemporan, în forma de tip om-masă pe care o îmbracă,
este unul barbar, pentru că, printre altele, a fi barbar tocmai
aceasta înseamnă: a nu recunoaşte valorile culturale ale
civilizaţiei, a avea un comportament distructiv, aderând la
principii ce ţin de domeniul instinctualităţii animalice
(agresivitatea intra-specifică) şi a atenta la propriul său mediu
de viaţă, fără a avea conştiinţa agresivităţii sale, cu toate că
aparţine de o cultură şi o civilizaţie anume, indiferent de gradul
ei de dezvoltare.

34

Ibidem, p. 95.
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Ceea ce este de-a dreptul şocant, este faptul că
acest om este mândru de a fi barbar35. De altfel nu este într-atât
de şocant precum pare, deoarece, ţinând cont de felul lui de a
fi, mândria de sine este o urmare destul de evidentă. Cum altfel
să te simţi dacă nu mândru, atunci când eşti „buricul
pământului”, te consideri superior, nu numai din punctul de
vedere al axiologiei proprii, ci mai cu seamă pentru faptul că
dispui de o tehnologie avansată, pe care ai construit-o şi se află
la dispoziţia ta în mod natural şi neîngrădit. Iată de unde
decurge libertatea sa nemărginită şi lipsa sentimentului de
limită a omului masă, de la care nu mai este cale lungă până la
o constatare a unei moralităţi decadente36. Iată un barbar
mândru de ceea ce este el. Acesta este rezultatul unei schimbări
sociale profunde care s-au produs în urma unui proces de scurtă
durată, de transformare sau transfigurare a comportamentului
său faţă de o lume multimedia, pluridisciplinară, născută în
urma celei mai mari explozii a tehnicii digitale şi nu numai.
Odată cu dezvoltarea tehnicităţii şi a mijloacelor de
reproducere în masă, omul a devenit un consumator în mai
mare măsură decât un producător, astfel că această mutaţie la
nivel social a dat naştere a ceea ce putem numi „homo tehne”
(omul tehnologiei).
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Ibidem, p. 23.
Tot astfel se explică marile crime ale secolului al XX-lea,
războaiele mondiale, holocaustul şi atrocităţile sau atentatele la
adresa mediului în care ne manifestăm etc.
36
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TERESIA BOLCHIŞ TĂTARU
Duminică la Măgura37

Măriuca, văzând că pruncii îşi goleau
străiţile cu cireşe în t’olteul mare pus
pe masa de-afară, îi invită pe toţi la
fructe. Veni şi ea cu platoul cu
prăjitura fructelor de sezon, pişcotul cu
cireşe.
–
Se vede că aveţi ouă –
remarcă Pia.
–
Avem vreo douăsprezece găini
care tare bine ne ţân cu ouă şi vara şi
iarna, că şi noi le ţânem la căldură, în
coteţ, în grajd şi atunci şi ele ne mulţămesc – explică
Reghina.
Pia nu se putu abţine să nu’şi dea frâu liber
gândului, după care se simţi umilită ca o cerşetoare, dar o
făcuse deja!
Pentru noi în oraş ouăle sunt o mare problemă, ca
şi toate alimentele de altfel, dar mai ales ouăle, în preajma
Crăciunului. Adunăm cu timp înainte cele câteva ouă ce ni se
dau pe lună, de persoană. O colegă’mi povestea că pentru
tortul de Crăciun avea nevoie de şapte ouă. Dar într’o
dimineaţă fetiţa ei de cinci anişori foarte şi-a dorit o papară
37

Fragment din romanul: Jar şi diamante de Igniş; ed. Gens Latina
Alba iulia 2012- Continuare din numărul 2 (54) al revistei,
februarier 2013 pp.120 şi urm.
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înainte să meargă la grădiniţă. Nu voia altceva decât
paparadă, omletă, şi a început să plângă că „mămica ei nu
vrea să’i dea papradă”. Ea văzuse ouăle în frigider şi i se
făcuse poftă, de geaba i se explica că nu aveau ouă, că acelea
erau pentru Moş Crăciun, fetiţa nu voia să priceapă şi zicea
că mamă-sa o minte, ceea ce colega n’a putut suporta. I-a
făcut papară dintr’un ou şi fetiţa a fost mulţumită, dar colega
n’a mai putut face tortul de Crăciun din şapte ouă, l-a făcut
numai din patru!
Femeile de la ţară au schimbat între ele priviri pline de
înţelesuri pentru Moş Crăciun... Regina a adus o pătură şi
s’au aşezat pe iarba moale de sub merii din grădină.
Simion i-a luat pe bărbaţi să le arate şirurile de pomi,
soiuri băştinaşe şi altoite, de meri, peri, pruni, piersici şi
caişi.
–
Aici este un adevărat paradis pe o palmă de loc – se
minună Andrei.
–
Domnule inginer, din agricultură întotdeauna s’a trăit
bine; marii boieri nu din asta or ajuns „boieri mari”? Numai
că agricultura trebuie să o ştii face şi mai ales să asuzi bine
cât îi vara de lungă, tomna ce tovarăşilor nu le place şi de
aceea nu o fac.
– Ei dau doar „îndrumărilii.”
–
Mama lor de şoloboactări! Domnul inginer, îţi vine
„specialist în agricultură” un nădrăgar, un „activist de partid”
din te miri ce mahala a unui oraş prăpădit, un „tovarăş care
n’o pus în viaţa lui un pom, ori n’o plantat un căţel de ai,
usturoi cum îi ziceţi dumneavoastră, da’ dă cu clasa
muncitoare şi cu alianţa cu ţărănimea muncitoare, şi vine
să’ţi spună ţie când să mergi la semănat, ori la secere, „să nu
se piardă niciun bob!” dar habar nu are că’i un idiot în tăt’e
nu numai în agricultură, da’ ia să’ndrăzneşti să’i spui că n’are
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dreptate şi că nu’i bine ce zice şi cum te’ndrumă, că să vezi
cum începe cu „hotrârilii partidului” şi cum te bagă la
sabotaj, cu singurul articol de lege pe care’l ştie. La aieştia
vremea trebuie să păsălească cu calendarul şi nu calendarul
cu vremea, dacă la ii îi trecut că la 15 aprilie trebuie sămănat
mălaiul şi tu nu l-ai sămănat, eşti bun de sabotaj şi de
pământul încă’i răce pentru o treaba ca asta. Într’un an îi aşe
în altul îi altfel. Este câte un an în care sămănăm mălaiul
după Sângeorz, adică după 23 Aprilie, când îl sărbătorim pe
Sfântul Gheorghe, în alt an numai după 1 Mai, dar la idiot
nu’i poţi spune aieste, că el numai una ştie cum l-o învăţat
înţălepciunea partidului, că la 15 Aprilie trăbă sămănat
porumbul şi gata!
Hei, domnule inginer, pământului, ca să’ţi deie, trebuie
să’i dai, iară cu plantele trebuie să umbli ca şi cu fetele
frumoase, să le îngrijeşti bine şi să’ţi hie dragi, de vrei să ai
rod de la plante, şi după călundariul tovărăşesc astea nu sunt
lucruri importante. Da’ domnu’ inginer, socrul
dumneavoastră ce mai face?
–
Îi profesionistul nostru de stat la coadă la Alimentara,
împreună cu mama.
–
D’apoi mai bine-ar veni să mă ajute pe mine, că ia, io
abia mai biruiesc sângur cu atâta treabă şi aici şi la mine
acasă.
–
Nu zice de două ori, bade Simion, că ţi’l trimit, că tare
mult îi place să lucreze la grădină şi’i încă în putere.
Se făcea seară şi tineretul se porni să clădească focul de
tabără.
–
Dar ce se mai pregăteşte aici? – întrebă Andrei – azi am
trăit din surpriză în surpriză.
–
Frigăruile!– strigară tinerii.
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- Dar cine mai poate servi ceva, căci am mâncat azi
pentru o sptămână!
– Noi, noi şi voi toţi – strigară fetele pline de veselie.
S’au aşezat la taifas pe butuci de lemn în jurul focului, cu
toate protestele oaspeţilor, că ar fi cazul să ridice ancorele.
Băieţii au început să învârtească frigăruile iar
bucătăresele s’au înfiinţat cu plăcinte calde stropite cu un
pahar de vin, veselia s’a închegat şi, ca la orice ospăţ, au
început cântecele din Maramureş şi de pe Someş: „Înflorit-o,
înflorit-o ruguţu/ şi m’o lăsta drăguţu ....” din Chioar şi de pe
la noi: „ Foaie verde ca iarba/ Tună doamne’n ce’i
tuna./Tună’n firul paiului şi’n condeiul neamţului/ Ca să nu
mai poată scrie/ Alţi feciori în cătănie....”, să cânte din
Eminescu şi din Goga, din Coşbuc şi alte cântece pe care le
ştiau din generaţie în generaţie. Când veselia era în toi
câinele se repezi la poartă.
–
Nu’i încuiet – strigă Simion văzând cine dă să intre, dar
se ridicase şi Nuţu să vină’n întâmpinarea intrusului,
miliţianul.
–
Bună sara! – salută acesta vesel întinzându’i mâna lui
Nuţu, şi încercând să pară politicos şi bucuros de întâlnire. Ia,
îmi fac rondul şi dac’am auzit că eşti acasă, am intrat să te
salut – zise el.
–
Că bine te-ai gândit – îi răspunse Nuţu, (în sinea lui:
„fi-ţi-ar urechile-a dracului. Ai intrat să vezi cine’i aici!”)
strân-gându’i miliţianului mâna întinsă – ia hai la un pahar de
vin!
–
Nu, mulţam, îs în sărvici şi n’am voie - în vreme ce
ochii îi umblau ca la veveriţă, de la o persoană la alta din cei
străini, să’i cuprindă într’o privire pe toţi cei adunaţi în jurul
focului, care însă nu şi-au întrerupt cântecul: „C’aşa beu
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oamenii buni/ De sâmbătă până luni”!/ C’aşe beu oameni ca
noi/De sâmbătă până joi.”
–
D’apoi atunci, hai cu noi măcar la un pahar de apă
minerală şi la o frigăruie – continuă Nuţu la fel de fals-politicos ca şi miliţianul.
–
Acesta îi mulţumi din nou scuzându-se că’i în „sărvici”,
deşi îi ardeau călcâiele să meargă să se aşeze, în cerc lângă
foc, dar aşa cerea protocolul şi el, ca tovarăş bine educat, îl
respecta.
Conform aceluiaşi protocol gazda avea obligaţia de-a
insista şi de-a’l aduce pe intrus în mijlocul societăţii, pe care
el, acesta, era învestit a o lua în evidenţă.
Nuţu însă ignora protocolul făcându-se că înţelege ce
înseamnă „a fi în sărvici”, aşa încât nu insistă, căci doar
tovarăşu’ miliţian trebuia să’şi facă rondul mai departe, dar în
baza acestei idei continuă:
– Aşa’i, servicul este serviciu, mai ales duminică seara
când miliţia trebuia să fie mai activă pe teren decât în
celelalte zile, dar asta nu înseamnă că tovarăşul miliţian să nu
se veselească şi el cu un pahar de veselie la fel ca orice
cetăţean al comunei – şi îl strigă pe Simion „să aducă un deţ
de horincă într’o oiagă, să o deie tovarăşului miliţian acasă,
să o beie după ce şi-o termina sărviciul.”
– Mulţam, mulţam, nu vă deranjaţi (nu că deranjul
l-ai făcut deja tu, numai că după cât de deştept eşti, nu’ţi dai
seama – gândea Nuţu în sinea lui) – se simţi obligat
tovarăşul să spună, dar era foarte mulţumit că’şi va căpăta
horinca pe de-a moaca. Dar uitându-se mereu la cei adunaţi
în jurul focului pe care nu’i putea distinge, mai ales pe cei ce
stăteau cu spatele, Nuţu se văzu obligat să’i explice
tovarăşului miliţian că neamurile lor din Baie le-au făcut o
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vizită, fiind şi el acasă, iar acuma mai întârzie oleacă la focul
frigăruilor.
–
Aveţi neamuri în Baie? – n’am ştiut – se miră tov.
muliţian, vrând cu asta să’l tragă de limbă pe Nuţu, să’i spună
cine şi cum.
Desigur că n’a ştiut de „neamurile din Baie” pentru că
tovarăşul Ouatu nu era de prin partea locului, ci un venetic,
„ca orice om al muncii” de la Organele Locale ale Puterii de
Stat: Miliţie, Sfat Popular, Partid. Şi cum ar fi putut şti când
doar era ştiut că localnicii nu’şi scoteau ochii unul altuia,
oricât de ticăloşi ar fi fost, dar nici nu l-ar fi ascultat nimeni
din sat pe „nime’n drum”, că doar el s’a dat de la bun început
cu partidul şi cu guvernul pentru un blid de tărâţă la care
altfel n’ar fi ajuns niciodată după cât de harnic era. Dar
partidul s’a dovedit a fi şi aici, cu adevărat mare psiholog, ca
nimeni altul; el ştia prea bine cum stă treaba cu „nime’n
drum”, de aceea, ca să transpună’n viaţă socialismul, în satele
ardelene a adus inşi din mahalalele moldovene sau de aiurea,
şi invers.
Nuţu, uns şi el cu toate unsorile antitovărăşeşti, se făcu
a nu fi priceput întrebarea şi’i răspunse tocmai cu polul opus
a ceea ce aştepta tovul.
–
D’apoi neamul acesta a nost’, al meu şi al nevestii, îi
mare de tot şi’i împrăştiat pă tătă lumea asta, aşa c’avem şi’n
Baie, unchi şi veri – şi se uită spre cei din jurul focului care
erau atât de antrenaţi la cântec, încât într’adevăr dădeau
impresia că nici n’au observat că Nuţu stă de vorbă cu cineva
la poartă. Şi-au jucat şi ei rolul tot atât de bine ca şi Nuţu, la
fel de bine ca şi miliţianul, încât cine-ar fi putut crede altfel,
văzându’i, mai ales de departe, chiar aşa şi era, cu toţii
deveniseră actori calificaţi, sau în curs de devenire.
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–
Tovarăşul miliţian aştepta însă nişte explicaţii mai
detaliate, pe care Nuţu nu era dispus să le dea, dar nici n’a
mai fost nevoie, căci apăruse Simion cu „felea”, jumătatea de
litru de horincă pe care el totdeauna o avea pregătită pentru
asemenea ocazii, căci nimeni nu putea şti când îţi pică
tovarăşii pe cap şi trebuie să le dai „ca să le hie destul, ca să’i
îmblânzeşti, ca să tacă, ca să’i faci să nu vadă, ca să’i faci...
să’i ia dracul” – afurisea Simion în sinea lui. După el apăru
cât putu mai repede şi Paulina aducând împachetate câteva
plăcinte calde pentru tovarăşul miliţian:
–
Ia, tovarăşu’ Ouatu, omu care ne păzeşte pă noi, ie şi
dumneata câteva plăcinte că ţi-or prinde bine după sărvici –
şi Paulina i le puse toate, inclusiv felea de horincă, într’o
pungă ce o adusese tot ea, „că doară nu li’ţi duce tăte aşe, în
mână”, se motivă femeia.
– Tovarăşu Ouatu, simţind că i s’au dat papucii
fără ca el să’şi fi îndeplinit misiunea pentru care a intrat, nu
mai avea ce face decât să’şi ia papucii în braţe şi dând mâna
cu cei trei de la poartă, ieşi în uliţă.
–
Reîntorşi la foc, cântecul încetă. Nuţu respiră odată
adânc apoi îşi dădu năduful:
–
Vedeţi cum diavolul nu ne lasă să ne ducem cu bucurie
până la capăt binele ce ni l-o dat Dumnezeu?! El trebuie să’şi
bage coada, să tulbure liniştea şi pacea.
– D’apoi că doară nu de pomană au şters toate legile
de bună purtare şi de bunăcuviinţă, că sunt burgheze şi
necorespunzătoare educaţiei – fără educaţie – a „clasei
muncitoare”, pentru ca să te poată stăpâni şi spiona şi pentru
asta să’ţi intre’n casă când or vrea ei şi mai ales cum vor vrea
ei, ca şi tovarăşul acesta acum. Se bagă peste oameni fără
ruşine şi fără să fie chemat, crezând că i se cuvine iar tu să
tremuri de frică, că oare de ce a venit, ce le trebuie, cu ce’i fi
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greşit de te calcă? – îşi dădu şi părintele Brânzeu năduful – şi
totuşi, la Sfânta Scriptură scrie să’ţi iubeşti până şi duşmanii.
–
O poruncă mai grea ca asta nu cred că există! Cum,
Doamne, este sau poate fi posibil una ca asta? – se cătrăni
Andrei – şi mai ales cum să o faci?
–
Aşa, dragul meu, cum zice Scriptura, să încerci cel
puţin să nu urăşti – fu de părere părintele Brânzeu.
Să cântăm mai departe, – zise Nuţu, să n’aibă
motiv tovul să creadă că ne-a stricat cheful, dar fetele nici
n’au aşteptat invitaţii, ele erau deja „Pe cărare sub un brad,/
Zău, zău/ Şade-un voinic supărat,/ Zău, zău, zău!/ – Ce stai,
bade, supărat?/ Zău, zău!/Ori aştepţi un sărutat? /Zău, zău,
zău!/
– Cum să nu fiu supărat,/ Zău zău,/ De vestea ce mi-am aflat /
Zău zău, zău!/ Căci mândra s-a măritat/ Zău zău!/ Cât am fost
înstrăinat,/ Zău, zău, zău!// Sus pe munţi de piatră seacă /
Zău, zău, / Colind, dorul să-mi mai treacă./ Zău, zău, zău!//
Şi-oi găsi eu altă fată,/ Zău, zău!/ Să mă mai iubeasc’-odată/
Zău, zău, zău!”
– Acum ascultaţi, vă rog aici – se impuse Nuţu pe un ton
ce cerea linişte şi atenţie – tovul Ouatu, azi, cu toată
priceperea şi perseverenţa sa revoluţionară, nu şi-a făcut
planul; asta înseamnă că va căuta pe altă cale să şi’l realizeze
şi, cu toată mituiala ce-a primit-o, va căuta să ne tragă altfel
pe sfoară pentru ca el să aibă ce scrie concret la extemporalul
lui de azi. Se va posta la capătul satului, spre Baie şi va face
controlul maşinilor şi astfel Andrei îi va cădea în plasă.
Numai că şi noi suntem porniţi a ne duce jocul până la capăt,
şi de aceea propun pentru reîntoarcere două soluţii. Întâi,
oricum ar fi, vă ducem noi acasă, căci autobusul duminică
seara este foarte plin, dar nici nu ştiu dacă la ora aceasta mai
este autobus, pentru ca tineretul să se întoarcă aşa cum a
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venit. Eu urc la volan în maşina lui Andrei, cu „mama bună”
alături de mine şi cu Pia, iar Simion urcă la volan în maşina
mea cu părintele alături. Pe Andrei îl plasăm undeva pe la
mijloc între domnişoare, Livia şi Monica, în maşina lui
Simion, iar pe Marius îl iau eu cu Mitraş sau Nuţu, care va
vrea să vină cu noi. Sau, a doua variantă, tot în această
formaţie, să nu ieşim spre oraş, pe şoseaua naţională, ci să o
luăm pe ocolite, pe la celălalt capăt de sat, unde nu va
controla tovarăşul; ce votaţi?
După un moment de gândire asistenţa se pronunţă
că totuşi soluţia cea mai bună ar fi să meargă pe drumul
obişnuit, dar cu Nuţu în frunte şi dacă tovul îi va opri, ştie el
cum să se descurce şi ce să’i spună. Zis şi făcut.
–
Ei, vedeţi? Unei expediţii numai aşa îi stă bine şi cu un
dram de aventură – piperă părintele puţin situaţia.
–
Haz de necaz, tată! Aşa după cum spune Nuţu, era prea
frumos dacă totul se sfârşea fără coada dracului.
–
Încărcaţi de toate bunătăţile orăşenii au urcat în maşini.
Presupunerea lui Nuţu se adeveri întocmai: la ieşirea din sat
tov. Ouatu oprea maşinile la control. Când ajunse Nuţu, tovul
tocmai examina actele şoferului cu „Dacia” din faţa lui. Nuţu
încetini, la fel şi Simion, îşi scoase capul pe freastra lăsată în
jos, salută şi trecu înainte, la fel şi Simion. Tovul concentrat
în examinarea actelor celui somat şi luat prin surprindere, nu
reacţionă oficial, dar când îşi dădu seama că Nuţu îi scăpase
şi de data asta, trânti o înjurătură de dumnezei de se
cutremură pământul.
Şi totuşi Nuţu ... – îi bătu Andrei palma,
nelăsându’l să coboare din maşină în faţa blocului, ca să
observe alţi ochi angajaţi să fileze de unde venea, duminică
seara, inginerul Brânzeu.
Nuţu a făcut întoarcerea acasă pe altă cale
95

***
Întraţi în apartament, Andrei îşi desfăcu braţele
respirând adânc şi cu sufletul plin de bucurie şi de-o
mulţumire ce de mult nu mai cunoscuse. Strigă:
–
Copii! Pia! – nu vi se pare că azi am petrecut o zi de pe
altă planetă?
–
Dar de ce te miri, tati – îi răspunse Livia, căci doar
de fiecare dată când metrgem la tuşa Măriuca şi unchiul
Nuţu, ne simţim foarte bine, altfel decât la alţii, asta o ştim cu
toţii.
–
Exact! Tocmai asta am vrut să aud de la voi, iar acum
concluzia: de ce aşa?. La asta să’mi răspunzi, Livia sau voi
ceilalţi.
–
?!?
–
Vi se pare atât de greu? Vedeţi voi, chiar şi în
nenorocitul de socialism–comunism pe care suntem obligaţi
a’l trăi, există oaze de linişte şi pace, există oamnei care
creează aceste oaze în jurul lor, oriunde şi oricând... Nu vi se
pare?
–
Ba da, Andrei – interveni Pia – cred că este aşa cum
spui, pentru că aceşti oameni, puţini, reuşesc a se păstra cu
sufletul curat, nemânjit de noroiul minciunii, al laşităţii şi
făţărniciei prin care să facă jocul dublu al turnătoriei. Nu sunt
din categoria celor care prin faţă ţi se prezintă prieteni, ca să
te tragă de limbă, iar în dos te toarnă adăugând neadevăruri
inventate, de se cutremură pământul. În anturajul unor
asemenea oameni nu te-ai putea simţi bine chiar şi dacă se
declară a’ţi fi prieteni, cumva sufletul intuieşte murdăria de
care, prin reflex, se fereşte şi tot aşa, cum simte curăţenia,
lumina, adevărul şi frumosul în care se simte bine. Aceste
elemente cred că îl şi compun şi, deci, în astfel de anturaj,
sufletul se relaxează, dacă ne putem exprima aşa, se întăreşte,
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reînvie, se regăseşte în ambianţa divinului din care face parte.
Oare nu cumva aceasta este explicaţia?
Nu numai Andrei, ci până şi copiii au
concluzionat pozitiv asupra explicaţiei date de Pia, doar
Monica, cea care ca orice Prâsle trebuia mereu să pună capac
la toate, mai adăugă:
–
Eu cred că şi la noi în casă este aşa o oază despre care
vorbea tati, pentru că şi la noi se simt bine oaspeţii care ne
vizitează, iar Aurica mi-a spus după vizita făcută la noi că
mama ei, ajunsă acasă, l-a întrebat pe tatăl ei, de ce la ei
acasă nu este aşa o atmosferă ca şi la noi?
–
Şi ce-a răspuns to’arăşul căpitan de securitate?
–
I-a zis că îi interzice să mai vină la noi, de unde mamăsa pleacă cu asemenea idei întoarse pe dos.
– Aşa? Nu ne supărăm deloc, să fim mai puţin controlaţi.
–
Nu cred că Erji vine la noi să ne controloeze, cel
puţin nu, conştient. Ea nu’i atât de deşteaptă să facă asta
intenţionat. Mai degrabă cred că soţul ei o foloseşte ca
iscoadă proastă, în sensul că ea, guralivă cum e, vorbeşte
vrute şi nevrute, cu amănunte, şi cum le face cam peste tot, la
toate colegele de la şcoală, nu se poate ca, una sau alta, să nu
se scape cu o vorbă, în aparenţă nevinovată, dar din care el,
securistul trage nişte concluzii foarte utile lui. Numai una
să’ţi spun. Un coleg a primit paşaport pentru Austria, unde
voia să meargă, ca şi turist, desigur. Un din colege s’a
exprimat: „Şi prost ar fi de s’ar mai întoarce!”, ceea ce Erji a
auzit şi desigur i-a transmis soţului, aşa ca o „bârfă” de la
şcoală, dar care pentru dumnealui n’a fost simplă bârfă, ci
suport de acţiune. Urmarea? Colegului i s’a retras paşaportul,
tocmai când era să plece, deşi el cu nimeni nu vorbise, de
vrea, sau nu, a se mai reîntoarce, iar colega cu observaţia n’a
mai primit în veci vreun paşaport pentru vest.
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–
Poate că nu din cauza asta i s’a retras paşaportul.
–
Poate, dar mai degrabă poate că da.
–
Carevasăzică, bârfe nevinovate, Pia, nu’i aşa?
–
Care murdăresc sufletul, făcându’l să nu mai fie în
relaţie cu divinul, şi’n consecinţă, să’l doară, să fie trist şi
mai ales neliniştit de ceea ce transmite şi celor din jur.
–
De aceea nu ne simţim bine când vine învăţătoarea Erji
la noi? – întrebă Monica:
–
Posibil – draga tatii – dar tu să fii deşteaptă şi să nu
povesteşti nimănui ceea ce am discutat noi în seara aceasta,
aici. Capito?
–
Da, tati!
–
Batem palma?
–
Batem!
–
Şi cu ceilalţi?
–
Şi! – răspunseră cu toţii în cor, inclusiv Pia.
–
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LIGYA DIACONESCU

DRUM BUN
Când am venit aici, am stat puţin...
Că nu ştiam de lume şi dureri.
Dar le-am simţit din mac, cu sânge plin
Și mi-am urat „drum bun” şi multe veri,
Am căutat în faţă, împrejur,
Și am intrat pe una dintre porţi,
Era deschisă larg, sculptată dur,
Cu flori din care cumpăram noi toţi.
Unii au luat o sută, mulţi deloc,
Și s-au întors aşa cum au venit,
Erau aceia care n-au noroc,
Și care au răsărit la asfinţit.
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Eu mi-am purtat departe paşii grei,
Prin locuri unde focul-vieţii-i stins,
M-am regăsit prin florile de tei,
Am râs şi printre hohote, am plâns!
Plecasem iar, fiindc-am uitat să mint,
M-am mai întors, dar poarta s-a închis,
Și auzind de dincolo un cânt
Am suspinat plângând şi-apoi am râs.
MI-E DOR DE TATA
Când n-ai putut să pui căpăstrul iepii albe,
Eu n-am știut ce e, ce va urma,
Erai frumos și tânăr, dragă tată,
Că boala, încet, încet, te măcina
Nu te-ai văitat o dată, tată dragă
Și ne chemai ca să ne vezi mai des.
Pe semne, bănuiai că pleci de aicea
Cât ne-ai iubit, acum am înțeles
Vă dau și bani de drum,
Veniți acasă, la țară, unde aveți rădăcini
Cât vă iubesc, nu puteți ști acum
Dar sufletu-mi vă cheamă , v-așteaptă azi, în drum
Aș vrea acum, să ne aștepți azi, dragă tată,
În casă, fără tine e pustiu.
Cu toate astea simt că-mi ești aproape,
Ai sufletul curat și cald… și viu
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EFEMER
Când îmi îndrept spre tine privirea mea bolnavă,
Ca muribundul ochii spre cel ce drag i-a fost,
Mi-e inima un crater și sângele o lavă,
Gândul e, heruvimul urcându-se spre slavă
Iar graiul, o podoabă fără rost.
Nesățioasă-adesea să văd în tot, frumosul,
Adânc mister ca oaza ce-adoarme orice chip,
Umblam oriunde-n lume, mă întorceam cu visul,
Cu mintea …îmi durasem din viaţă, Paradisul,
Înveşnicit prin harul tău divin.
Și-atuncea când în suflet mă chinuia amarul
De-a fi dorit zadarnic o cupă de culoare,
Venişi precum norocul ce e adus cu zarul
Să reînvii speranţa -mi spre ce-i frumos cu harul
Frumuseții tale neânduratoare.
.
GERMINAȚIE
Ascultă cum răsare grâul
Cum printre sălcii trece râul
Cum creşte iarba dimineaţa
Și curge- n stropi de rouă, viaţa
Ascultă cum se plămădeşte
Un prunc, din lacrimi de iubire
Și din “ seminţi ” de nemurire
Când dragostea ne contopește
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Ascultă cum o larvă plânge
Născând un flutur, ce minune !
Și cum sămânţa germinează
Și se transformă grâu’ - n pâine
Ascultă cum un ied se naşte
Şi trandafiru ‘îmbobocește
Cum rodul vieţii “ izbucnește “
Și seva cerne - o nouă viață
Ascultă glasul nemuririi ,
Sămânţa care-n veci nu piere ,
Cum crește viața , grâul, pruncul ,
Din dulcea taină a … durerii

102

IONEL SIMOTA
Ionel Simota este
cel mai dăruit dintre
poeţii
harghiteni,
talentul său fiind
recunoscut peste tot
unde
au
ajuns
versurile sale. La o
vârstă tânără, abia a
împlinit 40 de ani,
are deja 13 volume de poezii şi o antologie în două volume.
Este membru al Uniunii Scriitorilor şi a fost premiat de către
Filiala Braşov a US, pentru volumul de poezii ,,Desculţ
printre cuvinte”.
În urmă cu câteva luni s-a întâmplat încă o recunoaştere a
talentului cu totul deosebit al autorului harghitean: Premiul I
la concursul de poezie de la Iaşi, competiţie la care au fost
prezentate peste 4.000 de creaţii.
În cele ce urmează prezentăm o selecţie cuprinzând 11
poezii inedite, dintr-un volum aflat în elaborare.
ALTFEL, EU…
Aş fi vrut să mă nasc
Pe genunchii visării,
Cuprins în braţe să fiu
De freamătul crud al ierbii,
Al luminii curgând prin frunze.
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Roua să o fi amestecat
Cu sângele meu fierbinte,
Astfel mi-aş fi urlat mai curând poezia...
Mai apoi aş fi chemat-o la mine
Ca pe un copil al înserării,
Cu adieri de frunze aş fi alintat-o pe frunte,
Aş fi şters-o de întuneric
Şi de plâns aş fi şters-o...
Aş fi vrut să mă nasc
Din străfundul acestui albastru,
Din ochii înlăcrimaţi ai ploii...
AŞTEPT
Aştept întoarcerea păsărilor,
Zborul lor tremurând pe retina mea,
Ţipăt de fericire într-un trup,
Pribegită iarnă...
Aştept mugurii să îşi desfacă lumina
În zvâcnirea sângelui meu,
Aştept în tine să se trezească florile
Şi aştept ca eu să nu mai fiu eu...
Aştept din sărut
Să se desfacă zboruri înalte
Ce vor frânge cerul în două;
O jumătate a mea,
Cealaltă jumăte a ta să fie...
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Aştept întoarcearea păsărilor
Ca pe un ultim semn
Îcrustat în sufletul meu
Să îţi fac loc să mai poţi
Din când în când visa....
Aştept o clipă doar să te mai pot vedea.
CĂUTĂRI
Sub piele acolo sunt eu,
Aştept uneori precum o furtună,
Precum o arşiţă desprinsă din coapsele tale,
Dezlănţuirea, pe ea o aştept...
Pe terasă se adună cântec de greieri
Într-un pahar al înserării
Din care-mi beau fiecare clipă.
Sub piele şi sub carne mă ascund
Şi aştept înflorirea.
Iarba se miră, şovăie
Ca o nestăpânită rugăciune...
Ca o fată prea tânără,
Ca o fată prea frumoasă, tăcerea
Se aşează lângă mine şi caută...
Mai adânc, îi spun eu,
Mult mai adânc în întuneric, îi spun.
În plop zvâcnesc frunzele,
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Într-un fel de plâns asfinţit...
Mai adânc o îndemn eu,
Mult mai adânc caută lumina.
ERAM
Erau dimineţi în care aşteptam
Făceai pâine cu braţele tale,
În tăvălucul muncilor te prindeai,
Era ca o horă în care cel ce râdea
Se amesteca cu cel care plânge.
Nu ştiam niciodată ce va urma,
Desprinderea soarelui de un deal
Ca pe un copil desprins de la sân…
Mirosea puternic a flori uscate, a fân.
Aveam puteri nebănuite,
Eram tânăr, mamă,
Şi tu încă tânără erai…
Te trezeai mereu la aceeaşi oră din sânge,
Doar tu ştiai când va fi soare sau are să plouă,
Eram tineri pe-atunci şi nu ne păsa
Mai ales de tunete ce zilele uneori
Ni le frângeau în două…
Eram tineri, era basmul nostru curat
Pe care timpul hain, mai târziu, l-a furat.
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LINŞTE ADÂNCĂ
Coboară seara peste lac şi sat,
Din când în când prin linişte tresare
Câte un zbor, câte-o însingurare
De vietate ce nu s-a culcat.
Se strigă-n noapte păsările-ades,
Îşi cheamă-n cuiburi rătăcirea tristă,
Ochii în care-nfometări există
Mult mai târziu din nemişcare ies.
În ei stă foamea aşteptând o pradă,
O-ndestulare pentru înc-o zi,
Ochii arzând, aşteaptă, vor să vadă
Atunci când prada li se va ivi.
Se-aude-un ţipăt, pleac-o altă viaţă,
Unii sfârşesc, când alţii vor trăi,
Se dă o luptă până dimineaţă,
E lupta celor care mâine vor mai fi.
Şi-n zori când răsăritul se va zbate
Tot mai puţini îl vor putea privi.
NE-NŢELEASĂ IUBIRE
Peste ochi de înger, ninge a iubire,
Nimeni n-o să creadă că sunt ochii tăi,
Oamenii sunt oameni, oamenii sunt răi,
Răutatea, totuşi, o avem în fire…
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Troieni-va toată calea către tine,
Nimeni n-o să creadă unde locuieşti,
Oamenii vor spune tragice poveşti
Pentru a mă-toarce, pentru a mă ţine.
Peste ochi de înger, arunca-vor noapte,
Să nu se mai ştie, să nu se mai vrea,
Vor să mi te smulgă,vor să mi te ia
Din surâs, din tandre sărutări de şoapte.
Peste ochi de înger ochii mei vor sta…
UN FEL DE POVESTE
Întâi m-am întâlnit cu ochii tăi
Ce nimeni nu-i purtase niciodată,
Ochi ce erau şi nu erau de fată,
Ochi ce purtau blândeţe în văpăi.
Lumina mea s-a luminat deodată
Şi trupul mi s-a frânt cu un cuvânt,
Când chipul ce-mi părea a fi de sfânt
Chiar mi-a surâs cu înflorirea toată.

Era un timp când frunze mor aiurea,
Erau gutui ce s-au aprins de dor,
Am recitat cu glas rătăcitor
Si-n mine a înnebunit pădurea.
Apoi n-am vrut să plec,n-am vrut să dor…
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LĂCAŞ SÂNT
Mănăstirii Botoş
Odată am urcat la Dumnezeu,
Lăcaşul sfânt deasupra lumii care
Părea atât de plină de culoare...
E linişte, în mine nu sunt eu.
Am stat o vreme pentru a mă-nţelege,
Eram atât de sus şi-aşa uşor,
Aş fi putut acolo sus să zbor,
N-am fost constrâns de regulă sau lege.
Doar nori de ceaţă atârnau sub mine,
Păşeam pe munţi cu uşurinţa care
Păşeşte doar lumina peste floare,
Se înălţau cântările divine...
Odată am urcat la Dumnezeu,
O mănăstire făurită anume
Să poţi privi de-acolo sus în lume,
Dar n-am rămas, alesul n-am fost eu..
IREPETABILĂ POVESTE
Sărutul tău pe buze mi-a-nflorit,
Copacii ne-au privit înmărmuriţi,
Lor niciodată nu le-a fost sortit
Să vadă atât de-aproape doi iubiţi.
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Sfânt îngheţase seara-n ochii tăi
Atât de blânzi, nepământeşti, firesc,
Pădurea nu-i acceptă pe cei răi,
Pe cei ce căprioarele rănesc.
Surâsul tău cu iarna s-a luptat
Şi a învins-o, ca pe-o fiară, greu,
Din trupul tău cuminte a urcat
Un înger până sus la Dumnezeu.
Şi ne-ar fi fost oricum mai mult păcat
De n-am fi fost acolo tu şi eu,
În trupul meu iubirea a-noptat
Şi despărţire s-a-ntâmplat mereu.
Mai respiram din când în când a ger
Şi-a urma toamnei doborâtă-n frig,
Eu începusem mâna să ţi-o cer,
Eu începusem mâna să ţi-o strig.
Sărutul tău pe buze mi-a-nflorit,
Era târziu şi-ncet ne-am despărţit.
DUMINICĂ
Mi s-a făcut duminică-n cuvânt
Şi-mi este dor de tine, suflet drag,
În visul meu apari adesea-n prag
Tu, chip de poezie şi de sfânt...
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Şi candelă arzând e gândul meu,
Mi-e rugăciunea clipa care vine,
Să treci mereu, în vise, pe la mine
Şi să rămâi în visul meu mereu…
Mi s-a făcut duminică şi doare
Dorinţa mea de-a te lăsa să pleci,
Nu ştiu pe-aici când trec, când o să treci,
Sărutul tău i-o pată de culoare.
Aş vrea să vii cum vine fiecare…
VINDECARE
Celebru pianist să fi fost
Aş fi concertat în spitale
Pentru vindecarea sufletelor
Înconjurat de ochi tandri şi trişti
Spălând lacrima suferinţei cu cea a bucuriei
Duminica le-aş fi cântat lor
Dându-le speranţă pentru o nouă duminică
Dumnezeu ar fi venit de la Liturghie
Şi s-ar fi aşezat deasupra capetelor noastre
Iar eu aş fi cântat
Aş fi cântat până când
Pereţii spitalului
Ar fi devenit îngeri
Până când moartea în sine
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Ar fi devenit înger
Şi ar fi plâns milostivă
Lângă noi
Aş fi concertat în spitale
Până când bolile toate
S-ar fi surpat înlăuntrul lor
Până la sufocarea suferinţei
Atunci aş fi murit şi eu.
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S-a născut în satul
Răzbuneni, comuna Bobâlna,
a absolvit Liceul ,, Andrei
Mureşanu”
din
Dej.
Absolvent al Facultăţilor de
Agronomie şi Biologie din
Cluj-Napoca.
Ziarist
la
,,Informaţia Harghitei” şi
,,Adevărul Harghitei” din
Miercurea-Ciuc,
,,Vatra
Românească” din Cluj-Napoca, reporter la Studioul de Ra dio
Tg.Mureş.
A publicat trei romane de beletristică:,,Recviem la moartea
florilor de câmp” – 2007, ,,Floarea de iasomie” - 2009 şi
,,Refugiul” - 2012. În lucru, cea de a patra carte - ,,Fata don
lanul cu maci”.

ZIUA CÂND S-AU ÎNTORS PORUMBEII
Băiatul privea, aproape fără să clipească, rezemat cu
umărul stâng de gardul înalt, din scânduri, puse vertical. Doar
ochii se roteau încet, aproape imperceptibil, spre ,,actorii” care
populau partea sudică a peretelui vertical al acoperişului
bucătăriei de vară a unchiului Vasâlie. Perete în întregime
ocupat de ,,porumbare”, cum li se spunea acolo în sat
lăcaşurilor pentru porumbei, adică cuiburi făcute din scânduri
pentru aceste zburătoare. Îl fascinau la fel de mult cei care
stăteau pe stinghia din faţa cuibului, curăţindu-şi meticulos
penele şi adoptând cele mai curioase poziţii, ca şi cei aşezaţi pe
ouă, la clocit şi care păreau completamente împietriţi. Cei mai
mulţi dintre cei aflaţi pe creasta acoperişului, îşi manifestau
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talentele ,,muzicale”, gângurind pe diferite tonuri. Puţini
stăteau pur şi simplu fără să facă nimic, probabil aceştia fiind
masculi ale căror consoarte erau la clocit.
Dar cei care stârneau cel mai mult interesul şi entuziasmul
mut al copilului erau cei care veneau şi plecau, fie direct din
porumbare, fie după un scurt sejur pe creasta acoperişului. Nu
ştia unde mergeau şi de unde veneau, cert e că în perioada de
oat şi clocit nu se deplasau în stoluri ci fiecare pe cont propriu,
de capul lui. Băiatul nu ştia şi nici nu putea să-şi imagineze
unde se duc, doar bănuia că merg să caute mâncare pentru pui.
Asta deşi Unchiul Vasâlie le dădea un amestec de grâu, ovăz şi
porumb în fiecare dimineaţă precum şi seara.
De la Unchiul aflase că din mâncarea pe care o primesc
sau şi-o găsesc singuri porumbeii prepară un fel de lapte pe
care îl dau puilor.
Într-o zi, pe când privea pierdut mişcările din porumbărie
auzi din spate vocea Unchiului:
- Vrei să-ţi dau o pereche de pui?
Întrebarea venea de dincolo de realitatea concretă,
abordabilă, era un fel de muzică a sferelor, perceptibilă şi de
nepătruns în acelaşi timp. Sigur că uneori, într-o trecere de
nălucă, îşi închipuia câteva fracţiuni de secundă peretele de
scânduri al şurii de acasă plin de porumbare iar pe coperiş,
umflându-şi penele şi gugurind, o duzină de porumbei. Dar
alunga repede asemenea vise năroade, zicea el, pentru că nu
aveau absolut nici un suport.
Se întoarse cu repeziciune spre Unchiul Vasâlie, cu o
privire care, probabil, era mai degrabă plină de implorare.
Implorare, nu pentru a primi cât mai repede dumnezeiescul dar
promis, ci pentru a nu glumi cu asemenea lucruri, aproape
sacrosancte pentru copil.
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Unchiul a înţeles exact semnificaţia implorării din ochii
copilului, dovadă că a tăcut câteva clipe, privindu-l cu destulă
mirare, după care a spus:
- Vezi porumbiţa cu gât ruginiu de lângă marginea din
dreapta? Are , de două zile, 2 pui frumoşi, ăia o să fie ai tăi!
A urmat o veghe plină de chin, de aproape trei săptămâni.
Nu conta de câte ori se întâmpla acest lucru, putea să fie şi de
zece ori, cum prindeam un moment liber fugeam la unchiul
,,să-mi văd” porumbeii. Destulă vreme n-am văzut nimic, doar
nişte umbre mişcătoare în penumbra porumbarului, apoi, din
când în când, nişte ciocuri îndreptate spre părinţi. În sfârşit,
spre bucuria mea greu de stăpânit, u început să avanseze până
pe stinghia din faţa porumbarului. Tremuram tot ca nu cumva
să cadă şi să păţească ceva, eram convins că încă nu ştiu să
zboare.
Într-o zi însă drama s-a produs. În primul moment când miam dat seama că puii nu mai sunt în porumbar m-a uitat siderat
pe jos, convins că o să-i văd zdrobiţi pe pe sol. Abia într-un
târziu mi-am aruncat privirile pe cresta acoperişului şi i-am
văzut. Erau deja porumbei în toată firea, cel puţin aşa arătau, şi
aşa se comportau: cu dezinvoltura proprie adulţilor se
scărpinau sub aripi sau îşi unduiau gâtul într-un anume fel.
Seara, când unghiul a venit acasă, i-am spus cu lacrimi în
ochi că puii şi-au luat zborul. În sinea mea speram că unchiul
are metodele lui de a-i prinde şi a mi-i preda.
Dar nu exista nici un fel de corespondenţă între starea mea
febrilă şi calmul unchiului care mi-a spus:
- Dracu’ să-i ia, au crescut mai repede decât credeam. Nu-i
nimic, îţi dau alţii!
A început din nou aşteptarea febrilă pe care copilul o
străbătuse la prima tentativă de a avea porumbei.
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Probabil ,,stimulat” şi maică-mea care l-a apostrofat pe
Unchiul Vasâlie cu un,, dă-i odată afurisiţii ăia de porumbei
dacă i-ai promis, că până la urmă o să şi doarmă noaptea sub
porumbarele tale”, unchiul mi-a trimis, într-o dimineaţă, un
mesaj să mă duc până la el. Pe parcusrul celor vreo 300 de
metri până la el copilul tremura de emoţie , deşi nu era sigur că
minunea se va întâmpla. De fapt operaţiunea de ,,predare” a
puilor a mers neverosimil de simplu: puii erau deja puşi într-o
colivie pe care unchiul i-a întins- o, spunând doar:
- După ce îi pui în porumbar să-mi aduci înapoi cuşca!
Drumul până acasă l-a făcut într-o stare absolut euforică,
nedezlipindu-şi ochii de la cei doi pui, abia stăpânindu-se să nu
ţopăie de bucurie.
I-a pus direct în unul din cele patru porumbare,
confecţionate cu multă trudă imediat ce Unchiul îi promisese
puii. A închis intrarea în porumbar, având de gând s-o ţină
ferecată măcar o săptămână pentru ca puii să considere
porumbarul drept casa lor.
Zilele parcă se târau la nesfârşit în săptămâna oferită puilor
pentru a se familiariza cu noua lor casă. Nu-şi permitea nici o
derogare de la programul stabilit aşa că a aşteptat exact o
săptămână.
A deschis porumbarul sera, după ce s-a întunecat iar puii,
care acum erau porumbei în toată firea se culcaseră.
A doua zi s-a sculat cu noaptea în cap, consemnând, credea
noul proprietar, un prim succes: porumbeii erau încă în
porumbar. După o vreme au început să-şi iţească capetele la
ieşirea din porumbar, apoi , cu multă prudenţă, unul dintre ei a
ieşit pe stinghia adăpostului. După o vreme s-a retras înăuntru,
a apărut celălalt, apoi au schimbat din nou şi tot aşa, preţ de o
jumătate de oră.
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Când unul dintre ei, urmat la scurtă vreme de celălalt, a
zburat de la cuibar pe acoperişul grajdului la capătul căruia se
afla porumbarul, i s-a părut o treabă cât se poate de normală,
făcând parte din scenariul pe care şi-l imaginase în legătură cu
evoluţia celor două zburătoare în acomodarea lor la noul
domiciliu.
Trecuse un sfert de oră când de undeva au mai apărut alţi
doi porumbei care s-au aşezat lângă ,,ai mei”, pe creasta
acoperişului grajdului, fără a manifesta, nici unii, nici alţii,
eventuale manifestări de efuziune. Băiatul era în al nouălea cer,
vizita celor doi considerând-o ca un fel de dovadă că puii s-au
instalat definitiv în curtea lor şi că au început să primească
vizite.
Apoi s-a produs ceea ce pentru băiat părea neverosimil:
atunci când oaspeţii şi-au luat zborul porumbeii băiatului i-au
urmat fără ezitare, îndepărtându-se în direcţia opusă locului
unde se afla hulubăria Unchiului. Putea fi o plecare temporară,
la o plimbare, dar băiatul a simţit din primul moment că era
una definitivă. De aceea în el se produse un imens gol, tot ce
era în jur a devenit lipsit complet de interes, parcă şi soarele
cald de început de iulie, dădea o lumină cenuşie. Timpul parcă
se oprise, iar băiatul stătea uitat pe treptele casei şi privea mut
în direcţia în care dispăruseră cei doi porumbei deşi ştia bine că
n-o să se mai întoarcă.
XXX
De două-trei ori pe săptămână, la căminul cultural din sat
rula câte un film vechi. Exista un singur aparat de proiecţie aşa
că atunci când se termina o bobină trebuia aşteptat până ce
,,operatorul”, un ţăran din sat, cu mâinile greoaie şi bătătorite
de muncă, reuşea, cu mari eforturi, să introducă pelicula printre
rolele aparatului de proiecţie şi să-i dea drumul. Nu de puţine
ori Nea Iftode încurca cele trei role, câte avea de obicei un film
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normal, şi te trezeai că urmăreşti un film absolut inedit, cu
toate că de fapt îl mai văzuseşi de câteva ori.
Tânărul inginer, ,,paraşutat” în acel sat prăpădit în urmă cu
un an şi ceva, se aşeză la
capătul uneia din cele două laviţe lungi care se găseau de o
parte şi alta a scenei căminului cultural. Poziţia avea avantajul
că, în cursul anului, aveai o vizibilitate mai bună decât de pe
laviţele din sală iar apoi, în timpul iernii, temperatura era ceva
mai suportabilă acolo sus pe scenă. S-a aprins lumina şi în
intervalul în care ,,Jurnalul” era înlocuit cu filmul propriu zis,
tânărul cercetă agale ,,companionii” de pe laviţă, salutând
discret fetele şi băieţii pe care îi cunoştea, adică aproape pe toţi
căci trecuse mai mult de un an de când nimerise, imediat după
terminarea facultăţii şi a trei luni de armată, la Stejăriş. Erau şi
necunsocuţi, de obicei dintre cei care lucrau în unul din oraşele
apropiate şi care veneau mai rar pe acasă. Cu câteva clipe
înainte de stingerea luminii, pentru începerea filmului, am
văzut-o. Când lumina s-a stins m-a pufnit râsul, fiind convins
că eram victima unie iluzii optice, pentru că, mă gândeam, este
abolsut imposibil ca în satul acela prăpădit, destul de mic deşi
era centru de comună, să apară o asemenea frumuseţe, chiar
venită în vizită.
Până la pauza dintre bobinele prima şi a doua uitasem de
apariţia aceea neverosimilă la Ulmeni pentru că, din intuneric
îşi făcuse apariţia, în dreapta mea, Nelu, un suplinitor la
geografie şi coleg în echipa de fotbal a comunei. În pauză a
început să-mi vorbească de un jucător formidabil, pentru
nivelul nostru, mecanic pe un buldozer al unei întreprinderi de
îmbunătăţiri funciare care executa o lucrare în zonă. Şi pe care,
părerea lui Nelu, trebuia neapărat să-l legitimăm la noi dacă
vrem să mai avem şanse de promovare în campionatul
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judeţean. Ca să nu mai vorbim de pericolul ca mecanizatorulfotbalist să fie racolat de alţii.
Când s-a terminat filmul am văzut-o din nou pentru câteva
clipe, îninte de a dispărea după cortina laterală a scenei,
împreună cu o altă fată, o prietenă, am presupus. Era, întradevăr, de o frumuseţe teribilă. De fapt, de dincolo de
perfecţiunea trăsăturilor răzbătea o drăgălăşenie ne mai
pomenită, sesizabilă şi în scurtul interval de timp cât am zărito. Deşi a trecut peste mine cu o privire indiferentă, sau cel
puţin aşa mi s-a părut, ochii, de un albastru cald, o făceau şi
mai atrăgătoare, în ciuda, sau poate tocmai de aceea, unui uşor
strabism.
Satul fiind, cum ziceam, destul de mic, în curând m-am
dumirit, deşi nu făcusem vreo investigaţie specială, cine este
,,necunoscuta”. Era fiica cea mică a preotului din sat, abia
terminase liceul într-o localitate mai îndepărtată unde soţia
preotului aveao rudă apropiată. Probabil pentru că aparţinea
unei alte religii – şi etnii- decât eu, dar şi pentru că era atât de
frumoasă şi îmi închipuiam că face pe inaccesibila, pur şi
simplu am ignorat existenţa ei, mai ales că în acel moment
aveam o altă idilă.
Am uitat aproape totă vara de prezenţa ei în sat, pentru că
drumurile nu ni s-au încrucişat decât foarte rar în acel interval
şi niciodată nu era singură. În plus, aparţinea unui mediu,
preoţesc, de alt cult decât cel ortodox, care mi se părea total
străin, în parte chiar exotic.
A reapărut în perimetrul meu vizual total pe neaşteptate,
generând o situaţie tragi-comică. Meciul abia începuse de vreo
zece minute, adversarii erau echipa a doua a oraşului din
apropiere şi viaţa noastră era destul de grea, aşa că nu
apucasem să cercetez nici măcar spectatorii mai apropiaţi de
partea noastră de teren. La un moment, după ce în sfârşit am
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reuşit şi noi un atac, un fundaş advers a făcut o degajare de
aproape 50 de metri. Pentru că mi se părea că am un perimetru
de siguranţă am stopat mingea amortizând-o pe laba piciorului
drept. Procedeul mi-a reuşit atât de grozav, în jur mi se părea
că nu e nici un adversar aşa că mi-am permis să arunc o privire
spre spectatorii aflaţi în imediata apropiere. Ghinionul a făcut
ca prima persoană pe care am văzut-o să fie ea. Dar n-a fost
numai atât: mi-am dat seama uimit să mă privea într-un fel
direct şi parcă voia să spună ceva. Evident asta cu spusul era
doar o iluzie proprie, cert e că am rămas câteva clipe cu gura
căscată. Suficient ac un adversar, venit în plină viteză, să-mi
sufle mingea din picioare şi s-o pornească spre poarta noastră
în timp ce din gurile spectatorilor a izbucnit un puternic
,,Oaaah”. Mi-am revenit subit din starea de prostraţie în care
mă lăsase fata şi, în momentul când cel ce-mi subtilizase
,,pisica bălţată” se pregătea să şuteze, m-am aruncat cu
picioarele înainte pentru a-l bloca. N-am reuşit dar, probabil, că
l-am stresat un pic, pentru că a şutat în plasa laterală.
Deşi pe teren, în timpul unui meci, uiţi de toate, faza cu
pricina mi-a rămas înfiptă ca un cui în creier, până la sfârşitul
partidei.
Am plecat acasă, m-am spălat şi pe la nouă şi ceva m-am
dus la căminul culturale unde era bal. Pentru că, până al urmă,
am scos un meci egal lumea m-a primit , cu destulă căldură.
Mare mi-a fost mirarea când într-un colţ a sălii am văzut-o
pe fată. Era împreună cu una din contabilele de la CAP aşa că
n-am stat pe gânduri şi m-am dus spre ele, deşi habar ne-aveam
ce atitudine o să adopt faţă de ea. În ultimul moment m-am
hotărât ,,să fac pe fotbalistul”, aşa că am abordat-o în stilul
specific:
- Cum te cheamă?
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M-a privit, parcă uşor amuzată, de parcă ghicise că joc
puţin teatru şi mi-a răspuns tot cu o întrebare:
- Dar pe tine?
- Nu ştii?
-Ar trebui?
Mi-am dat seama că sunt pe punctul de apărea în postura
caraghioasă a unei mici vedete a echipei locale de fotbal aşa că
m-am grăbit să-i întind mâna:
-Adrian.
A stat câteva clipe pe gânduri, parcă meditând dacă e cazul
sau nu să continue jocul început, după care mi-a întins, abia
stăpânindu-se să nu izbucnească în râs:
- Bety!
Ana, fata de la contabilitate, privea uimită la acest joc,
neînţelegând despre ce e vorba.
Am dansat împreună toată seara, de fapt până după miezul
nopţii, având impresia că ne cunoaştem de când lumea. Faptul
că fanfara ciopârţea cum putea melodiile abordate – era aceeaşi
formaţie care cânta la înmormântări, motiv pentru care i-am
botezat ,,The cemetery boys” – nu ne deranja în nici un fel, ca
de altfel nici faptul că multe melodii erau ,,de pe vremea
bunicilor”.
La un moment dat, probabil avea o oră limită, permisă de
părinţi, mi-a spus pe un ton de parcă îşi cerea scuze:
- Trebuie să plec.
Am ieşit în aerul deja destul de rece al nopţii de septembrie
şi după câteva zeci de metri i-am luat mâna. Era caldă şi
delicată şi parcă emana un flux de electroni. După puţină
vreme am introdus mâinile noastre în buzunarul de la ,,giacă”,
pentru că începuse să se simtă frigul.
Dintr-odată aveam impresia că senzaţia pe care o aveam
ţinându-i mâna cuibărită în pumnul meu, îmi era oarecum
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cunoscută. Era exact ceea ce am sismţit atunci când am ţinut în
mâini, pentru prima oară, porumbeii dăruiţi de Unchiul.
Tacit, am luat-o pe drumul cel mai lung, mergând cât
puteam de încet. La un moment dat ne-am oprit, ca un semn,
am început să ne privim ochi în ochi, atât cât se putea vedea în
semiintunericul străzii. Mi-a răspuns de la primul sărut de
parcă aştepta demult să se întâmple acest lucru.
Ne-am despărţit la poarta casei lor şi în timp ce mă
îndreptam spre casă încercam să mă autoconving că tot ce s-a
întâmplat între noi este cât se poate de real şi nu e vorba doar
de fantezia mea. În decurs de câteva ore distanţa dintre noi,
care chiar în momentul când am pătruns în sala căminului
cultural, părea incomensurabilă, se evaporase şi părea că
legătura noastră ţine de ani de zile.
Numai că, după numai o săptămână, mi-am dat seama că
ceva nu e în regulă. Nu mai venea la filme, nu era de văzut nici
în sat. M-a lămurit Ana care, deşi doar cu un an sau doi mai în
vârstă decât Bety s-a erijat în protectorul nostru. ;,Părinţii au
aflat că vă simpatizează şi nu-i mai dau voie să iasă din casă”.
Am mai aflat că preotul şi soţia erau sideraţi la ideea că fata lor
cea frumoasă şi cuminte poate fi prietenă cu un ,,străin”.
,,Salvarea” noastră a venit de la faptul că Bety a început un
curs de steno-dactilografie în oraşul cel mai apropiat, Curteni,
unde mergea de 3 ori pe săptămână. Acolo ne întâlneam dar
numai odată pe săptămână pentru că eram în plină campanie de
însămânţări şi veneau peste noi, în control, tot felul de
,,tovarăşi. Tocmai de aceea perimetru în care ne puteam
deplasa era destul de limitat: cinematograful, când Bety reuşea
să scape mai repede de la cursuri, parcul oraşului, dar se făcea
tot mai frig, şi un bufet ascuns pe o străduţă laterală.
Când, după trei luni, cursurile s-au terminat, eram de-a
aproape disperaţi căci devenea tot mai dificil să ne vedem.
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De la un moment dat a început să vină, cam de două ori pe
lună, în vizită la preot un tip gras şi cu o mustaţă stufoasă. Ana
m-a informat, nu fără compătimire, că e vorba de un preot de
aceeaşi confesiune cu tatăl fetei. Am văzut roşu în faţa ochilor
când am auzit pentru că ştiam că un preot curtează o fată ca
Bety cu un singur scop: s-o ia de nevastă. I-am trimis, prin Ana
o scriasoare, destul de calmă având în vedere starea în care
eram, care conţinea, în esenţă, doar o întrebare: ce facem, ce va
fi cu noi?
A trecut aproape o săptămână până am primit un bilet,
destul de scurt, de la ea:,,Sâmbătă să fii la…. Îmbracă-te
frumos căci sărbătorim ceva. Ne întâlnim la 6, în faţa Liceului
Pedagogic”.
Mai erau trei zile până la ziua indicată şi Doamne, greu au
mai trecut.
Mă aşteptam, având în vedere indicaţia ei cu privire la felul
cum să mă echipez, să fie îmbrăcată ultra elegant, dar a apărut,
la doar câteva minute trecute de la ora indicată, cu hainele
obişnuite.
În schimb noutatea consta în faptul că mi-a luat braţul
drept, ba chiar îl ţinea cu amândouă mâinile, şi uneori chiar îşi
culca capul pe umărul meu de parcă oraşul era nelocuit sau ei
nu-i păsa de nimic. Am urcat pe strada destul de abruptă şi
când urcuşul s-a domolit am ajuns în faţa unei case destul de
arătoase. A întins mâna peste poartă, de undeva a luat o cheie
cu care a deschis poarta. Uşa de la casă a deschis-o cu cheia pe
care o avea în poşetă iar odată ajunşi în hol s-a atârnat de gâtul
meu, sărutându-mă cum n-o mai făcuse niciodată, murmurând
când se oprea să-şi tragă răsuflarea:
-Dragul meu…Dragul meu…

123

Întreg comportamentul ei, toate gesturile, induceau o
senzaţie de relkativitate, de ,,va urma” fără a putea ghici de ce
natură ar putea fi acea continuare.
La un moment dat s-a oprit a privit preocupată în jur, apoi
m-a împins pe un fotoliu şi a pornit spre ceea ce bănuiam că e
bucătărie. S-a oprit însă, m-a privind mijindu-şi ochii, după
care mi-a spus, oarecum victorioasă:
- Andy, verişoara mea, este plecată, aşa că avem la
dispoziţie casa până mâine seară la 7 când soseşte trenul de la
S.
După care a dispărut în bucătărie, lăsându-mă complet
nedumerit în legătură cu motivele pentru care m-a pus să mă
pun ,,la 4 ace” întrucât nu părea că vom ieşi la vreun restaurant,
iar în alt loc nu vedeam unde ne-am putea duce.
A durat destulă vreme dispariţia ei la bucătărie, spaţiu care
mai avea o ieşire întrucât a apărut îmbrăcată într-o rochie de
mătase splendidă, având şi o bentiţă asortată cu rochia. În
mâini avea un castron şi farfurii, a adus pe urmă, în câteva
curse înapoi la bucătărie, tacâmuri, pâine, murături ,precum şi
nişte prăjituri.
Când masa era ticsită s-a îndreptat spre mine, mi-a făcut o
reverenţă şi o invitaţie , doar prin gesturi, la masă, zicând în
cele din urmă:
- Domnul e servit!
După care, uitând de invitaţie, se lipi din nou de mine,
începând să mă sărute cu fervoare. M-am aprins şi eu şi am
atras-o pe fotoliul de pe care abia mă ridicasem. Dar s-a oprit
dintr-odată murmurând:
- Acum mâncăm!
În nici un caz nu-mi era foame la acea oră, şi în plus eram
completamente uimit de transformarea care se produsese cu
Bety. Puştoaica ingenuă, ce abia terminase liceul se
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transformase, parcă, într-o adevărată femeie, tandră dar şi
autoritară, cu gesturi erotice neaşteptate. Parcă şi frumuseţea ei
nemaipomenită se modificase un pic, virând spre o creştere
feminităţii.
Mă străduiam să mănânc, pentru a nu o decepţiona pe Bety,
dar, de fapt, încercam să mă dumiresc ce se întâmplă şi mai
ales cărui fapt se datorează metamorfoza fetei. Ea care, de câte
ori am fost împreună, n-a băut un strop de alcool, acum a scos
de undeva o butelie de vin, m-a pus s-o deschid, a turnat în
nişte pahare foarte frumoase şi a băut, în două reprize, întreg
paharul. De fapt a băut cot la cot cu mine până am golit
complet butelia, după care, cu ochii strălucindu-i şi faţa puţin
roşie, s-a dus la bucătărie şi venit cu două ceşti de cafea.
Pe măsură ce beam cafeaua sarea de veselie provocată de
cele câteva pahare de vin, se estompa şi devenea mai
interiorizată şi oarecum melancolică.
A terminat cafeaua înaintea mea şi mi-a spus, fără să-mi
dea nici o idee despre cîtă vreme e vorba:
- Te las un timp singur.
Apoi a dispărut pe una din uşi.
Începeam să mă întreb ce poate să facă, trecuse mai mult de
o jumătate de oră, mă gândeam şi la varianta să fi adormit din
cauza vinului cu care nu era obişnuită.
Brusc uşa pe care dispăruse s-a deschis larg, câteva zeci de
secunde nu s-a văzut nimic, apoi au început să răsune
acordurile cunoscutului marş nupţial a lui Bartholdy şi, în
sfârşit, a apărut ea, alunecând spre mine.
Am rămas efectiv cu gura căscată pentru că surpriza era
totală. Era îmbrăcată într-o splendidă rochie de mătase, pe cap
avea voal iar în picioare pantofi albi cu tocuri înalte. Ea era
frumoasă în orice împrejurare dar acum îţi tăia pur şi simplu
respiraţia mai ales că avea faţa transfigurată, de emoţie.
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S-a oprit, ca pentru a o putea admira pe îndelete, zâmbind
satisfăcută de uimirea mea, după care s-a apropiat şi m-a
sărutat uşor pe buze. Mi-a luat mâna şi m-a condus, cu paşi
alunecaţi spre una din uşile laterale.
A deschis-o larg, până la perete ca să putem pătrunde
deodată în încăpere. Am rămas, pentru a doua oară în câteva
minute, mut de uimire. Încăperea era un dormitor iar ceea ce
stârnea uimire era patul. Unul parcă imens, cu o plapumă din
mătase şi perne albe, cu broderii splendide. Pe toată plapuma
erau răspândite petale, adevărate, de trandafir, ceea ce-l făcea şi
mai somptuos.
M-a dus în mijlocul dormitorului, după care s-a întors spre
mine şi m-a privit, cu o seriozitate neaşteptată, un timp care mi
se părea că stă pe loc, în ochi, de parcă vroia să se convingă că
sunt chiar eu.
Am început să ne dezbrăcăm lent, ajutându-ne unul pe
altul. Când am terminat s-a lipit strâns de mine, cu întreg
trupul. Dezbrăcată, era de o frumuseţe stranie şi făceam nişte
eforturi enorme pentru a nu da drumul instinctelor care mă
împingeau spre gesturi intempestive. Am luat-o în braţe şi am
dus-o în pat, dând la o parte plapuma, ceea ce a făcut ca
petalele de trandafir să se împrăştie atât pe jos cât şi pe
cearceaf, una aterizând chiar pe unul din sânii ei delicaţi.
Cu toate că era ,,virgus intacta” n-a manifestat nici o urmă
de reţinere, dăruindu-se fără nici o rezervă, murmurând din
când în când:
- Vreau să fiu a ta…
A doua zi spre prânz, când am părăsit patul, pe jumătate
ameţiţi, mi-am dat totuşi seama că Bety mai suferise un fel de
transformare. Parcă se inversaseră rolurile: ea era cea care lua
hotărâri, ea era ce care dădea tonul, de parcă ar fi avut 25 de
ani iar eu 19 şi nu invers. Şi tonul ei devenise oarecum
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protector, amortizat de cuvântul ,,Dragule”, utilizat cu o
tandreţe greu de descris.
Am încercat, de câteva ori, să stabilim ce avem de făcut
pentru viitor dar n-am avut succes, la toate încercările mele
spunea ceva de genul:
- Lasă asta acum, mai avem timp!
La prânz am plecat spre…, aşa cum hotărâse tot Bety, ea
urmând să vină a doua zi.
N-am mai văzut-o nici a doua zi, nici în zilele următoare,
deşi îmi făceam zilnic zeci de drumuri prin faţa casei preotului,
care părea pur şi simplu părăsită. Mă gândeam că poate au
expediat-o, pentru o vreme, la o rudă din alt judeţ, dar de ce numi scria nici un rând?
În interiorul meu o consideram soţia mea şi nu concepeam
viaţa fără ea.
Abia peste câteva luni, mi-a scris. Era o scrisoare aproape
disperată, mai sumbră prin faptul că ea se împăcase cu soarta.
Îmi mai spunea că întâlnirea noastră de la Ulmeni nu
fusese, în mod necesar, un preambul al despărţirii. Odată
ajunsă acasă i-a spus mamei totul, sperând că, puşi în faţa
faptului împlinit, părinţii vor accepta legătura noastră.
Socoteala s-a dovedit greşită, mama, în special, nedându-se
bătută. Au hotărât, într-un fel de consiliu de familie, să-l
informeze pe preotul peţitor despre ceea ce s-a întâmplat, el
urmând a hotărî dacă mai doreşte sau nu să se căsătorească cu
Bety.
Răspunsul a fost, din păcate, afirmativ şi Bety a trebuit să
se supună autorităţii unei mame care suferise cu această ocazie,
o transformare surprinzătaore.
… Deşi plecasem din sat, locuind în reşedinţa judeţului, mă
întorceam acolo ori de câte ori aveam ocazia, uneori rămânând
câte 2-3 zile, aşa cum s-a întâmplat şi de data aceasta. Poate, la
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modul inconştient, speram la o întîlnire cu fata pe care, după 3
ani nu reuşeam s-o uit.
Şoferul autobuzului, care pleca spre oraşul cel mai apropiat
la ora şase dimineaţa nu aprindea lumina decât în staţii. Eu am
urcat ultimul în autobuz , m-am aşezat pe un scaun lângă
geamul din dreapta, din faţă, fără să fiu atent cine se mai
urcase în mijlocul de transport, în sat fiind încă o staţie, în
partea de sus. După vreo 7 kilometri urma o intersecţie unde
cei care mergeau spre vest coborau pentru a lua un alt autobuz.
Probabil, am presimţit ceva ori era pe bază de telepatie,
căci m-am întors dintr-o dată spre geam şi atunci am văzut-o.
În primul moment n-am sesizat nici o schimbare la ea ,
văzându-i doar ochii. Stătea în faţa geamului unde mă aflam,
mă privea fix, nu făcea nici un gest doar din ochi i se
prelingeau încet pe faţă două lacrimi. Soţul – preotul cel gras şi
mustăcios – a vrut să se apropie de ea dar, aruncând o privire
spre geamul la care mă aflam, s-a răzgândit, a luat bagajele, un
geamantan şi o sacoşă, şi a trecut de partea cealaltă a şoselei,
unde era staţia autobuzului pe care trebuia să-l ia.
Autobuzul a pornit, iar ea a rămas la fel de nemişcată, fără
un gest, fără un cuvânt doar cu lacrimile şiroindu-i pe faţă.
Aproape o săptămână am umblat ca beat, drama trăită cu
trei ani înainte, luându-mă din nou în primire, de unde mă
lăsase.
XXX
Bătrânul se întorsese în sat de câteva zile. Nu avea nici un
motiv să revină, nici nu fusese pe acolo de mulţi ani. Aproape
tot timpul de când venise stătuse pe prispa aflată în bătaia
soarelui, pe un fotoliu vechi, moştenit de familie din generaţie
în generaţie. Avea şi o carte din care nu citise, în 3 zile, decât
câteva pagini. Din fotoliu se vedea şi o porţiune de drum pe
care treceau, nu rea des căci satul îşi pierduse în ultimi ani o
128

bună parte din locuitori, diverşi trecători pe care bătrânul
încerca să ghicească nu cine erau, pentru că majoritatea se
născuseră după plecarea lui din sat ci, pe baza unor trăsături
săpate în amintire, cărei familii aparţin.
Pomii şi arbuştii din grădina casei erau de asemenea un
subiect de interes pebntru bătrân, care admira nostalgic
explozia de vegetaţie ce se desfăşur în faţa sa ca de altfel şi
mulţimea de gâze, în toate culorile, care, fiecare cu mijloacele
sale îşi aducea contribuţia la simfonia unică de început de
iunie.
Din când în când închidea ochii, ca şi cum ar fi aţipit, şi-n
minte i sederulau imagini din întâmplările, momentele de
cumpănă şi cele măcar în parte fericite pe care le-a trăit în cei
şaptezeci şi ceva de ani de viaţă.
Regreta ceva? Nu prea, pentru simplul motiv că, de-a
lungul anilor, şi-a dat seama că viaţa fiecăruia dintre noi se
derulează ca un program de pe o cartelă introdusă într-un
calculator, existent undeva în univers. Poţi, eventual, să-ţi
dirijezi micile detalii ale vieţii, dar liniile principale ies din
sfera posibilităţilor individuale. Pentru bătrân episodul cel mai
dureros al vieţii a fost dispariţia din viaţa lui a Betyei. Nu ştia
nici acum, după atâţia ani, ce ar fi trebuit să facă, ori dacă putea
face ceva ca să-şi ducă viaţa alături de ea. De fapt, odată cu
trecerea timpului, i se părea neverosimil să fi putut să trăiască
zi de zi alături de ea, s-o sărute şi s-o ţină în braţe. Imaginaţia
bătrânului nu cuprindea şi eventuale aspecte domestice ale
existenţei ci avea ca principal punct de reper acea unică şi
mirifică noapte petrecută împreună.
Privirea i se îndreptase, absolut întâmplător, în direcţia
Măgurii Negre care, de fapt, în acea perioadă era de un verde
intens, undeva în depărtare zărindu-se două puncte întunecate.
Inima îi tresări, deşi nu avea nici un motiv, urmărind, cu mici
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întreruperi pentru a-şi odihni ochii, cele două puncte care
tindeau să se mărească pe măsură ce minutele treceau. Când s-a
convins că e vorba de două zburătoare, emoţiile bătrânului erau
la culme şi nu mai avea nici un fel de îndoială că sunt ei. Spre
deosebire de zborul obişnuit al porumbeilor, plin de volte, de
urcări şi coborâri, cei doi zburau în linie dreaptă, ca şi cum
călătoreau de foarte departe. Au venit direct, fără să ezite, şi au
aterizat pe creasta şurii, după care şi-au tras aproape complet
capul între penele gâtului, semn că vor să se odihnească.
Bătrânul nu putea crede că sunt cei care-i marcaseră aşa de
dureros copilăria, dar erau identici: de la arămiul cu reflexe a
gâtului, trecând peste penajul gri-petrol al gâtului şi sfârşind cu
picioarele,,încălţate” în pene de culoare ceva mai deschise.
Bătrânul înţelese că sosirea porumbeilor are o semnificaţie
precisă şi îl cuprinse o stare ciudată, cu bătăi neregulate ale
inimii şi o desprindere abia simţită de realitate.
Apariţia ei n-a constituit o surpriză. Bety era îmbrăcată în
aceeaşi splendidă rochie de mireasă pe care o etalase în acea
singură noapte petrecută împreună dar fizionomia ei nu mai era
cea de atunci. În locul zâmbetului uşor ghiduş de atunci,
fizionomia ei emana o anumită seriozitate, dar fără tristeţe doar
cu oarecare detaşare. Era la fel de frumoasă ca în clipele ei cele
mai bune, atunci când apărea pur şi simplu irezistibilă. Când
începu să se îndepărtzeze, după ce preţ de câteva zeci de
secunde îl privise în ochi, la un moment dat chiar cu o părere
de zâmbet, bătrânuşl schiţă o mişcare, ca şi cum ar fi vrut s-o
urmeze, după care se lăsă pe spătaruşl fotoliului.
Nepoata la care stătea îl găsi peste câteva ore, chipul lui nu
te ducea decât în mică măsură cu gândul la moarte, mai ales că
figura lui era aproape senină, ca şi cum tocmai ar fi primit o
veste bună.
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DANIEL ÎNTUNERIC
.
S-a născut la 12 iulie 1970 la
Bacău.A urmat un traseu obișnuit
tinerilor din generația sa: școala
profesională, bacalaureat, școală
militară,
facultatea
de
drept.
Lucrează la Serviciul Cabinet de la
Inspectoratul județean de Poliție
Harghita.În prezent
urmează
cursurile Facultății de Teologie din
Târgoviște. A debutat cu poezie în
suplimentul
literar,,Sinteze”
al
ziarului ,,Deșteptarea” din Bacău,în
ianuarie 2003. Publică grupaje de versuri în ,Ateneu”,,Astra”,
,,Deșteptarea”, ,,Adevărul și Informația Harghitei”, în unele
publicații ale Ministerului de Interne.Premiul 3 la Festivalul
,,Primăvara 96” pentru studenții Ministerului de Interne, la
Câmpina.Prezent în volumele colective editate de Cenaclul
,,Buna Vestire” din Miercurea-Ciuc:,,Un fel de colind”, 1999,
,,Cuvinte întrupate”, 2004.
GÂNDUL UNUI CĂLATOR
Să ne iubim
uite!:
la ţărmul mării negre
încununaţi de stele şi de cer
senin
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s-avem cu valuri de speranţă
un pic de lume
un mic şi nou destin
să fim în fiecare primăvară
cu toate celea ca
în dragostea dintâi
să mai întârzie o nouă altă vară
la limpezirea iernii din
toamna ce a fost
să stăm şi să compătimim
durerea
din ce-ar mai fi şi
va veni
cu orice adiere-n fir de iarbă
ne-ncânte îngeri întru nebănuite
constelaţii de frumos
şi de divin
DINCOLO DE-O ETERNITATE
Unei Doamne cu chitara
Şi cred că uneori
aşa-i şi
poate nu mă mint
dă teiul să-ţi fluture o
ramură în părul înflorind
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a tinereţe
iar curcubeu să ţi se
aşeze precum o coroniţă-n
creştet
surâzi şi-o
rază dă frumos să crească-ntr-o
sublimă
stea
o umbră din trecut îşi
caută iertarea
de marea-nviforată se-ntinde către
cer
iar uneori eu cred că
nu mă mint şi
poate e
aşa
tu eşti privighetoare
solitară
uneori
acestei lumi
încât nepoţi şi sfinţi şi
îngeri vor purta
măcar un tril de-al tău
spre-o altă nouă
nebănuită veşnicie a
tuturor şi-a
ta
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LA ÎNCEPUT
Somnul dintru veşmintele
apelor de şes
speranţa ridicată din
copilăria curcubeului
rozul de la capătul unui
adevărat anotimp ne-nceput
sufletul florilor ce da
în fructe
non-alfabetul
serilor senine
bătaia lunii sub chip de
glastră
şi dă-mi-le
Doamne
din
nou
PLINĂTATE
Reîntineresc la
adăpostul speranţelor
încât
un nou curcubeu
este
plin
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ÎNTRU ALE ETERNITĂŢII
Noi ca şi
clipe ale
eternităţii
ne clădim după
iubire
pe undeva între
minus şi plus infinit
de cât ne lasă
sufletul
să ne luminăm
inima
întru mântuire
CLIPĂ
Poate că
poate
constelaţii
cu spaţiul dintre ele
cu
nu ştiu
îmi trec prin suflet
de
mi-e lungă şi
nestatornică
clipa
dintâi
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CA DE-UN DOR
Dincolo ca de-un univers
eşti tu
mamă a mea
prea liniştită
zâmbitoare întru
lumina
vrednică a sfinţilor cu sfinţi
a drepţilor cu drepţi
mi-e dor ca de-o
constelaţie cu tine
mi-e dor ca de-un ocean
cu noi
valuri întru valuri
valuri printre amândoi
cât o rătăcire-n gânduri
cât un deşert lacrima spre orizont
clipă se
împarte la mileniu
mileniu în
speranţa dintru mântuiri
O ALTFEL DE SPERANŢĂ
De dincolo
şi în înaintea timpului
stă Bunul Dumnezeu
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mângâiat de cântecul îngerilor
întru seninul sfinţilor de
iubire
DIN STRĂINĂTATE
Soarele mi s-a desprins
de univers
abia de mai răzbate-n fir
de iarbă roua lunii
valul îşi caută malul ca o mare
de dor
speranţa e
lungă
târzie aşteptare
se despart secundele cu
veşnicii
numai
Doamne
lumina privirii Tale pătrunde
mai departe de inima mea
şi sufletu-mi plin
cu ai mei
e cât o galaxie spre fericire
COPIL BĂTRÂN
Sunt mai în vârstă
decât tine
mamă
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trecută tânără la
Ceruri
orizonturi
de dor mi se
topesc
revine timpul
peste veşnicie
revine veşnicia-n
timp
FIRESC
Din orizonturi dorul
se aprinde pân’ la Rai
ce firesc?:
o veşnicie
(poate
a mea)
alăturată unei alte veşnicii
(poate
a ta)
nu face decât tot
o veşnicie
la fel
de cuprinsă
de dor
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Sonia Elvireanu, Poezii

Recunoaştere
Fiecare întoarcere
e o revenire la mine,
cea dinainte, dar altfel,
o reaşezare în matcă,
o tresărire între alterităţi
ce mă recompun
din lucruri şi fiinţe
sădite de gesturi cotidiene
şi ritmuri reluate,
o recunoaştere de sine
în aşteptare,
ochii în care adulmecă
apropierea,
fiecare revenire
aşterne peste lujerii arşi
în singurătatea absenţei
atingerea mătăsoasă a iubirii,
fiecare întoarcere
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e liniştea prelinsă
în întreaga făptură,
seninătatea clipei
ce reaşează făptura în armonie
cu sine, cu lumea,
ca o renaştere
în care mă recunosc,
asemenea unui pribeag
ce scutură
praful drumurilor străine
pentru a se regăsi în
mireasma sinelui.
La reconnaissance du soi
Chaque retour
est un retour vers moi-même,
celle que j’étais, mais autrement,
un retour à la source,
un sursaut des altérités,
qui me recomposent
des choses et des êtres,
des gestes quotidiens
et des rythmes repris,
une reconnaissance de soi
en attente,
les yeux qui redécouvrent
l’intimité des lieux oubliés,
chaque retour
enveloppe les tiges brûlées
par la solitude de l’absence
d’une caresse veloutée, affectueuse,
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chaque retour
c’est le calme qui renaît
dans mon être,
la sérénité de l’instant
qui refait l’harmonie
avec soi et le monde,
comme une renaissance
dans laquelle je me reconnais
tel un exilé
qui secoue la poussière
des chemins étrangers
pour se retrouver
dans l’odeur du soi.
Vânt de stele
Tremur de stele-n iarbă,
pe nisip,
stele prăbuşite-n mare,
un pod stelar
în care soarbe amintirea
fiinţa toată,
ca un gând bolnav,
ce nu-şi găseşte alinare
decât visând
la albe prăbuşiri
înzăpezite peste pleoape
a uitare,
vânt de stele se ridică
din marea care arde
în adânc
umbră, durere, spaimă,
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între pământ şi cer
suflarea caldă
renăscând
din trupul ars şi orb
semnul divin.
Vent d’étoilier
Des étincelles d’étoiles
dans l’herbe,
sur le sable,
des étoiles plongées
dans la mer,
un pont d’étoiles
dans lequel le souvenir
engloutit l’être entier,
telle une pensée malade
qui ne retrouve le calme
qu’en rêvant
à des glissements blancs
enneigeant les paupières
dans l’oubli,
un souffle d’étoiles se lève
de la mer
qui brûle dans ses entrailles,
l’ombre, la douleur et l’épouvante,
entre la terre et le ciel
le souffle chaud
renaissant
du corps brûlé et aveugle
le signe de Dieu.
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Urme străine
Mă ciocnesc de lucruri,
mă agăţ de obiecte uitate,
fără să vreau le atrag,
impactul prea dur
lasă urme dureroase,
ca o amprenta ce arde
pielea ca să nu uiţi,
într-o zi durerea
îmi pătrunde în creier,
atâtea urme-peceţi
mi s-au înfipt în trup,
în trupul amintire,
încât mi-am pierdut urma,
între atâtea urme străine
ce vor să trăiască în mine.
Des traces étrangères
Je me heurte aux choses,
je m’acroche aux objets oubliés,
je les attire sans le vouloir,
l’impact trop dur
laisse des traces douloureuses,
telle l’empreinte qui brûle
la peau pour ne pas oublier,
un jour la douleur
monte au cerveau,
tant de signes-cachets
se sont plantés dans mon corps,
dans le corps-souvenir,
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que j’ai perdu ma propre trace,
entre tant d’autres étrangères à moi,
qui veulent vivre en moi.
Înserare
Toamna târziu,
alunecă printre arini
gândurile ca focul,
dimineţile netrăite,
visele frânte
se reclădesc în nervuri,
frunzele întind palmele
a rugă să învingă blestemul.
Se înserează în suflet,
nimeni nu plânge
vântul ucigaş
întârziat în arini.
Le crépuscule
Tard, en automne,
glissent parmi les aulnes
les pensées brûlantes,
les matins non vécus,
les rêves brisés
se recomposent en nervures,
les feuilles tendent leurs mains,
une prière pour vaincre la malédiction.
Le crépuscule tombe dans l’âme,
personne ne pleure
le vent meurtrier
attardé dans les aulnes.
144

Petre P. Bucinschi
,,VÂNZĂTORUL DE SCOICI’’38

Este ora şapte dimineaţă Tony Herynson şi-a deschis
prăvălia pe bordura trotuarului şi vinde scoici. Asta face el în
fiecare dimineaţă de şase ani, se scoală şi pleacă cu bărcuţa
lui cu motor în largul oceanului timp de aproape o jumătate
de oră. Acolo în larg iese din ocean o stâncă cu o suprafaţă de
peste opt mii de metri pătraţi cu vegetaţie sălbatecă. În jurul
stâncii, în apa oceanului trăiesc broaşte ţestoase uriaşe care
îşi depun ouăle şi tot aici sălăşluieşte rechinul tigru. Pe
stâncile din apa oceanului care înconjoară marea stâncă
trăiesc o specie de scoici pe care Tony Herynson le culege în
fiecare dimineaţă, mai bine zis la ora trei, când încă ziua nu
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Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie.
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s-a crăpat porneşte cu bărcuţa lui cu motor de pe ţărmul
oraşului Canberra, unde locuieşte, în largul oceanului până la
această stâncă, de unde culege scoici, iar dimineaţă la ora
şapte este pe bordura trotuarelor din Canberra să-şi vândă
marfa. Face chestia asta de la vârsta de zece ani, este mijlocul
său de supravieţuire, al său şi al mamei sale. Trăieşte
împreună cu mama sa într-un mic estuar, pe o barcă veche cu
pânze şi motor, ancorată la ţărm de peste douăzeci de ani,
nefiind folosită de atâta timp ambarcaţiunea a intrat în stare
avansată de degradare, este locul unde supravieţuiesc el şi
mama sa, căci bătrânul Herynson a murit în urmă cu nouă
ani. De la el Tony Herynson, fiul acestuia care acum are
şaptesprezece ani a învăţat încă de mic să culeagă scoici, să
pescuiască, să conducă barca cu motor şi să se lupte cu apa
oceanului. Vinde scoicile în fiecare dimineaţă pe bordura
trotuarelor din Canberra, marfa lui este căutată de cei care
lucrează la fast-food-urile de pe ţărmul oraşului, la
restaurante, la diverşi turişti şi localnici. Tony Herynson,
acest copil maturizat mult prea devreme, după ce îşi vinde
marfa, pleacă în port unde ajută pescarii care se întorc din
larg, la descărcatul peştelui şi selecţia acestuia, pentru care
primeşte câţiva dolari şi câteva bucăţi de peşte pe care îl duce
la bătrâna lui mamă, doamna Herynson, pentru a-l găti.
Bătrâna doamnă Herynson găteşte peştele ca nimeni alta, face
borş şi tot felul de preparate din peşte pe care apoi le vinde pe
ţărm. Chiria vasului pentru ancorarea în port costă atât de
mult încât câştigul tânărului Herynson este insuficient. De
multe ori căpitănia portului le-a pus în vedere lui şi mamei
sale să părăsească estuarul cu tot cu ambarcaţiunea pe care
stau pentru că este atât de deteriorată încât riscă să
deterioreze şi celelalte ambarcaţiuni ancorate lângă ea, în
cazul unei furtuni.
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Cât timp bătrânul Herynson, tatăl său, trăia, ambarcaţiunea
era bine îngrijită şi o folosea, dar după moartea lui, Tony
Herynson având doar nouă ani, nu era în stare să conducă o
astfel de ambarcaţiune de o asemenea dimensiune şi a rămas
în estuar ancorată destinată ruginiei. Tânărul Herynson
aleargă toată ziua, se scoală cu noaptea în cap, la ora trei şi
pleacă cu ambarcaţiunea lui mică cu motor în largul
oceanului până la stânca unde culege scoici şi se reîntoarce
ca să vândă scoicile la ora şapte pe bordura trotuarelor din
Canberra. La opt pleacă în port să ajute la descărcatul
peştelui din ambarcaţiunile pescarilor care se întorc din largul
oceanului. La ora nouă pleacă la şcoală deşi nu-i arde lui de
învăţat, dar este necesar. Bătrânul Herynson îl tot bătea la cap
pe vremea când trăia să facă studii încât să ajungă în
conducerea căpităniei portului sau un biolog ori cercetător în
explorarea oceanului. Tânărul Herynson, copil fiind pe atunci
nu l-a luat niciodată în seamă, abia acum îşi dă seama câtă
dreptate avea bătrânul său tată. În fiecare zi, Tony Herynson,
de la şcoală se întoarce acasă unde bătrâna lui mamă, bătrâna
Herynson, pregăteşte peştele împreună cu el pentru meniurile
de a două zi spre vânzare. Pentru o zi întreagă de muncă abia
dacă scot şase dolari. Uneori tânărul Herynson, acum având
vârsta de şaptesprezece ani, ajută la barurile de pe ţărmurile
oraşului Canberra în aprovizionarea cu marfă, în cărăuşie, în
curăţenie şi în tot ce este necesar în jurul unui bar sau al uni
teren de mini-golf. Seara când se întoarce pe ambarcaţiunea
pe care locuieşte împreună cu mama sa, doamna Herynson,
pică mort de oboseală, dar nu se lasă şi tastează tableta pe
care o are cumpărată cu multă greutate financiară. Tastând
tableta a aflat multe lucruri interesante despre America, Asia,
Africa, despre războiul rece, un termen pe care nu-l cunoştea
şi pe care l-a aflat pe internet, despre Rusia, despre
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bolşevism, despre socialism şi despre o altă viaţă socială. A
aflat câte ceva despre Europa, despre Carpaţi, despre castelul
din Carpaţi, o poveste interesantă cu vampiri. O poveste
şocantă, atât de şocantă încât şi-ar fi dorit să ajungă să
cunoască acele zone ale Europei şi Castelul din Carpaţi.
Despre Europa şi despre locurile acestui continent cât şi
despre Carpaţi îşi aducea aminte, că i-a povestit de multe ori
tatăl său, bătrânul Herynson. Acesta avea o obsesie, ca în
cursul vieţii sale să ajungă să viziteze Europa şi Castelul din
Carpaţi, despre care auzise atât de multe poveşti cu vampiri.
Acum această obsesie îl bântuia şi pe Tony Herynson, care în
fantezia lui ar fi vrut să o ducă pe mama sa, bătrâna doamnă
Herynson în Castelul din Carpaţi, acolo în Europa şi să o facă
castelană la castelul bântuit de fantome al sângerosului
vampir Dracula.
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COSMINA MARCELA OLTEAN

Talentul e un dar venit din divin. El înnobilează pe om,
îi dă caratele care îl pot aşeza în rândul valorilor unui neam.
Cosmina Marcela Oltean vine din Topliţa, Bilborului lui
Octavian C. Tăslăuanu, literatul care ani de zile a condus
seria nouă a revistei ,,Luceafărul” de la Sibiu.
Talentul ei, ca şi unul din prenumele ei este unul de
natură cosmică
Grafica ei lucrată cu mâinile uni artis desăvărşit se
impune de la sine. Priviţi cele câteva desene grafice
inspirate din poezia poetului ,,pătimirii noastre” Octavian
Goga şi vă veţi convinge de adevăr. În curând la Ciucea, va
deschide o expoziţie cu grafica inspirată din poeziilelui
Goga
Nu peste mult timp vom auzi de acest tânăr talent ca de
unul casre s-a impus definitiv în arta roomînească.
V. Ş. C.
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Grafică de carte

Ziua (Octaian Goga)

Cetatea eternelor stele (Dimineaţa-Octavisn Goga)
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El şi Ea

Lângă lac
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In fata stalucirii tale… ( Rugaciune, O. Goga

Prin fereastra (Amurg, O. Goga
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Toate materialele trimise spre publicare vor fi
tehnoredactate şi corectate de către dvs. respectând următoarele:
I. format JIS B5
2.redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3 font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4.font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold
(Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6.margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta:
3cm,
7.text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o
fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în
text, fie le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o
rezoluţie cât mai clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă
rugăm să respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele
care sunt scrise cu caractere pe care nu le recunoaşte programul
Word nu vor fi publicate. Manuscrisele ne publicate nu se restituie.
Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul
materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON
prin rezervare anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni.
URMĂTORUL NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE
aprilie 2013 MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA
DATA DE aprilie 2013 INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui
abonament anual fiind de 100 lei., plus 20 lei taxele poştale Nu se
fac decât abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1,
ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601
Adresa Internet; virgil_serbu_cisteianu@yahoo.c
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