Gând românesc
Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

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

2

GÂND ROMÂNESC

REVISTĂ DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

Anul VII, Nr.2 (58)
IUNIE 2013

EDITATĂ DE ASOCIAŢIA CULTURALĂ
GÂND ROMÂNESC,GÂND EUROPEAN ŞI
EDITURA GENS LATINA
ALBA IULIA

3

Revistă fondată în 1933

de Ion Chinezu
Fondator serie nouă:

Virgil Şerbu Cisteianu
Director general al revistei „Gând Românesc”
Director de onoare:

Vasile Fanache
Director: Ironim Muntean
Redactor-şef: Terezia Filip
Secretar de redacţie:

Ionela Cozmescu

Membrii colegiului de redacţie:
Radu Vasile Chialda
Ştefan Danciu
Aurel Dumitru
Vasile Frăţilă
Vistian Goia
Anca Sîrghie
Ion Simota
Cdiprian Iulian Şoptică
Iuliu Pârvu
Dorin Oaidă
I.S.S.N.: 1843-21882
Revista este înregistrată la Biblioteca Naţională
a României – Bucureşti
Depozitul Legal, Legea 111//1995 modificată prin
Legea/ 594/2004

4

,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate
aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile
esenţiale – timpul în care îi este dat să trăiască şi
înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea pe
care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi o reală
pasiune o pot da”
ION CHINEZU
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TEREZIA FILIP

EMINESCU - FRUMUSEŢE, FARMEC,
BEATITUDINE ŞI NEANT – ( I )
Există în poemele eminesciene un fenomen pe care-l
putem numi efectul de atmosferă sau de câmp, un context
magic, o clipă de graţie iscată din vraja contemplării
frumuseţii. Admiraţia şi încântarea în faţa unor fiinţe, edificii,
peisaje, generează un câmp magnetizant – în care eul
contemplativ, extaziat de frumuseţe sau cuprins de iubire,
atinge starea de farmec. Care sunt sursele şi care efectele
paradoxale generate de starea extatică specific eminesciană,
aflăm în câteva din marile poeme.
Recurenţa şi pregnanţa unor sintagme poetice precum
cele ce urmează îl obligă pe cititorul sau pe hermeneutul
emienscian să ia în considerare această problematică, ce
unicizează de departe lirica poetului – farmecul frumuseţii cu
efectele lui hipnotice. „Să plutim cuprinşi de farmec/ Sub
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lumina blândei lune” – iubiţii din Lacul ; „răpit de farmec” –
copilul din O rămâi; „...a mea minte a farmecului roabă...” –
poetul în Nu mă înţelegi ; „Ca farmecul de care tu eşti
împresurată” – iubita din acelaşi poem; „Că poţi cu-a
farmecului noapte/ Să-ntuneci ochii mei pe veci” – femeia
de-o frumuseţe fascinantă din Atât de fragedă; „Cu farmecul
luminii reci/ Gândirile străbate-mi” – pajul Cătălin în
Luceafărul); „Tu trebuia să te cuprinzi/ De acel farmec
sfânt” – femeia adorată din Pe lângă plopii fără soţ; „Si prin
mandra fermecare sun-o muzică de şopate” – peisajul fabulos
din visul sultanului, în Scrisoarea III; „Prea ne pierdusem tu
şi eu/ În al ei farmec poate” – iubiţii din S-a dus amorul... –
iată numai câteva construcţii poetice care condensează-n ele
rarisime clipe de frumuseţe şi vrajă, trăite aievea sau doar
elaborate poetic – ceea ce este tot atât de important şi de real
pe cât realul însuşi. Veritabile stări de emoţie şi intelecţie,
momentele de farmec sunt, în Eminescu, implicit forme de
cunoaştere şi de nutrire poetică, acces la o realitate intangibilă
probabil în nicio altă modalitate decât în extaz.
Fenomenul de câmp aseamănă între ele poeme diferite
ca formulă lirică şi tematică, de la Atât de fragedă, Lacul , la
Sarmis , Gemenii şi la Scrisoarea IV, în care frumuseţea
naturii, cea a femeii adorate şi emoţia iubirii iscă aceleaşi
efecte asupra eului contemplativ – de extaz, de farmec şi
beatitudine hipnotică. E drept că în mitologie şi în simbologie
natura însăşi este feminitate iar Eminescu intuieşte poetic şi
exprimă profund această înrudire. În toate cazurile din
poemele mai sus amintite, dar şi în altele, este vorba de o
frumuseţe superlativă, fie aceasta a femeii adorate, fie a unui
context de viaţă, sau a naturii. Într-un peisaj a cărui
frumuseţe atinge cote superlative, cuplul, „cuprins de
farmec”, cunoaşte aceeaşi beatitudine pe care o
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experimentează şi eul prins în mreaja frumuseţii feminine ori
a iubirii. Ca formă de cunoaştere extatică, starea de farmec
duce eul până la limita cu absolutul sau cu neantul, încât întrun asemenea moment de vrajă a frumuseţii, insul solitar sau
sau cuplul tentează abandonarea de sine în voia elementelor.
Ispitirea aceasta apare simptomatic, încă în idila Lacul, unde
„cuprins de farmec” – de cel nocturn-lunar şi acvatic, de cel al
iubirii şi al frumuseţii – eul, subiectul contemplării, trăieşte un
moment de beatitudine în care se visează „în luntrea mică”,
alături de iubită, plutind „îngânaţi de glas de ape”, într-o
voluntară pierdere de sine, în voia undelor: „Să sărim în
luntrea mică/ Îngânaţi de glas de ape,/ Şi să scap din mână
cârma/ Şi lopeţile să-mi scape,/ Să plutim cuprinşi de
farmec/ Sub lumina blândei lune/ Vântu-n trestii lin
foşnească,/ Unduioasa apă sune.”(Lacul) Farmecul naturii e
augmentat aici evident, de visul de iubire.
Aceeaşi beatitudine hipnotică o experimentează şi
cuplul din Sarmis şi cel din Scrisoarea IV, care, fermecat de
propria iubire şi de frumuseţea peisajului, cedă atracţiei
misterioase a elementelor, căci între sentimentele perechii
umane şi peisajul pătruns de farmecul frumuseţii şi al iubirii
există un circuit cu dus-întors. În termeni jungieni,
protagoniştii par a intra în conjuncţie cu ritmurile
imperceptibile ale naturii, iubirea lor reverberând în planul
elementelor. Iată cum farmecă peisajul din Sarmis: „...iar tu
ascultă-ncoace/ Cum stă la sfaturi marea cu stelele-i
proroace/ Şi codrii aiurează –izvoarele-i albastre/ Şoptesc
ele-n de ele de dragostele noastre./ Luceferii ce tremur
sclipind prin negre cetini,/ Pământul, marea, cerul – cu toate
ni-s prietini.” (Sarmis) Aiurare, şoapte, murmur, tremur de
stele în adâncul bolţii întunecate indică un freamăt erotic al
naturii înseşi, apropiind între ele, extremele, antinomiile cer şi
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mare, pământ şi ape, codri şi stele. Tentaţia abandonării de
sine din Lacul reiterează aici în tonalitate sporită: „Cât ai
putea departe lopeţile să lepezi,/ Ca-n voie să ne ducă a mării
unde repezi./ Oriunde ne vor duce în farmecul iubirii,/ Chiar
de murim ajungem limanul fericirii.”(Idem) Erotizate ele
însele, într-un fel de atracţie universală, pe care nu orice ochi
poetic o percepe, elementele seduc în poezia eminesciană, se
manifestă simptomatic, hipnotizează iar cuplul, ori eul, e cât
pe ce să cedeze farmecului lor neantic.
În Scrisoarea IV, peisajul, un ambient de-o extatică
frumuseţe, creat de visul omenesc de frumuseţe şi fericire, e,
din start, erotizant: parcul abundă de roze şi crini – “roze roşie
de Şiras şi liane fel de feţe” – aleile invită la însingurare şi
discreţie în lumina crepusculară, greierii îndeplinesc funcţiuni
melodice iar umbre misterioase, foşnete vegetale şi murmur
de ape cu bărci trase la mal, în aşteptare, cu lebede tăind
undele, generează un câmp irezistibil de frumuseţe şi farmec:
”Stă castelul singuratic oglindindu-se în lacuri/ Iar în fundul
apei clare doarme umbra lui de veacuri./ Se înalţă în tăcere
dintre rariştea de brazi/ Dând atâta întuneric rotitorului
talaz./ Luna tremură pe codri, se aprinde, se măreşte,/ Muchi
de stâncă, vârf de arbor, ea pe ceruri zugrăveşte/ Iar stejarii
par o strajă de giganţi ce-o înconjoară/[...]/ Papura se mişcăn tremur de al undelor cutreier,/ Iar în iarba înflorită
somnoros suspin-un greier./ E atâta vară-n aer, e atât de
dulce zvonul...” (Scrisoarea IV). Nota superlativă a capacităţii
imaginative a poetului adaugă aici voluptatea detaliului şi o
bogăţie a reveriei poetice cu totul rarisimă. Elementele
complicitează la ceea ce am numit efectul de câmp – teluricul
şi mineralul, apa, vegetaţia, fauna sporind melodic şi ritmic
reveria erotică şi estivală. Un asemenea ambient îmbată,
extaziază şi erotizează: ”Singur numai cavalerul suspinând
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privea balconul/ [...]/ Respirarea cea de ape îl îmbată, ca şi
sara,/ Peste farmecul naturii dulce-i picură ghitara.” (Idem)
Sara, luna, „copila cea de aur, visul negurii eterne”, cosmicul
cu „stelele proroace”, apele-n unde învăpăiate de lună
acompaniază în cel mai înalt grad supremul vis omenesc de
frumuseţe şi de fericire. Citit din unghi psihanalitic, acest
ambient superlativizat poetic şi erotic, cu castelul sporind
umbrele amurgului, cu umbra-i „de veacuri” dormind
oglindită în fundul „apei clare”, cu miresme şi sunete estivale
ce-i dau vraja crepusculară, e locul exploziei floral-vegetale,
al încântării şi aşteptării romantice a iubitei, al romanţei
intonate pe corzile ghitarei, al emoţiei erotice şi al
declaraţiilor patetice de amor, al întâlnirii nocturn-lunare a
perechii îndrăgostite şi al plutirii ei somnambule pe lac, în
voia undelor etc.
„Atâta farmec şi atâtea frumuseţi” complicitează aici,
augmentând starea de încântare şi insinuând o erotică
imanentă a peisajului însuşi. Numai că ceea ce pare, în acest
cadru, promisiune de fericire – beatitudinea iscată de
frumuseţe şi farmec – devine treptat o hipnotică ademenire, o
absorbţie a eului ori a cuplului în peisaj. Perceput în lenta
legănare a luntrii cu prechea de iubiţi în ea, peisajul se animă
straniu iar formele de relief în mişcare şi reflectare acvatică,
dau senzaţia unei captivări – a confiscării cuplului – de către
elemente şi, totdată, riscul unei disoluţii în peisaj, în lume ori
în neant. Iată cum seduc aici elementele: „Şi cu cât lumina-i
dulce tot mai mult se lămureşte,/ Cu-atât valurile apei,cu-atât
ţărmul parcă creşte,/ Codrul pare tot mai mare, parcă vine
mai aproape/ Dimpreună cu al lunii disc stăpânitor de ape./
Iară tei cu frunza lată şi cu flori până-n pământ/ Înspre apantunecată lin se scutură de vânt…” (Scrisoarea IV) Un
asemenea decor ce sporeşte şi se animă halucinant în lumina
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lunară e similar, în linii mari, celui din Sarmis: “Cresc
valurile mării şi ţărmul negru creşte,/ Şi aburi se ridică din
fund de văi pe dealuri,/ O insulă departe s-a fost ivit în
valuri,/ Părea că se-apropie mai mare tot mai mare,/ Sub
blândul disc al lunii stăpânitor de mare.” (Sarmis) Peisajul
“creşte” copleşitor, hipnotizant, vine spre cuplul fascinat, întro tentativă de absorbţie a iubiţilor. Astfel starea de beatitudine
culminează cu impulsul abandonării de sine, recurent în
Lacul, Sarmis, Scrisoarea IV: “Ai putea să lepezi cârma şi
lopeţile.../ După propria lor voie să ne ducă unde repezi/ Căci
oriunde numai ele ar dori ca să ne poarte,/ Pretutindeni
fericire... de e viaţă, de e moarte...”(Scrisoarea IV) Similare
versurilor ce încheie în aceeaşi tonalitate evocarea farmecului
hipotic al cuplului din Sarmis: „Cât ai putea departe lopeţile
să lepezi, /Ca-n voie să ne ducă a mării unde repezi/ Oriunde
ne vor duce în farmecul iubirii/ Chiar de murim ajungem
limanul fericirii.”(Sarmis). Ademenirea acvatică şi
somnambulică a cuplului se iscă în ambele poeme prin
complicitarea elementelor cu farmecul erotic. Frumuseţea
extatică a naturii e o chemare într-atât de fascinantă, de
irezistibilă, precum orice lucru ce atinge cota supremaţiei sale,
încât eul ajunge cumva pe muchia sau la limita între
absolut şi neant.(n.m) În acest moment de farmec, iubirea ar
putea salva fiinţa oferindu-i fericire, dând sens eului în lume,
dar tot atât de puternic frumuseţea captivează întratât mintea,
încât ameninţă să piardă fiinţa, să o răpună şi neantizeze.
Această tentaţie, neantică de-a dreptul, o iscă, în mod
paradoxal, tocmai clipa de farmec, starea de maximă
beatitudine. În accepţiunea eminesciană, din aceste secvenţe,
cea mai dificilă probă a omenescului pare a fi consumarea
propriei fericiri. În momentele de de farmec şi beatitudine eul
sau cuplul e vizat de riscul – ori de voluptatea pierderii de
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sine, ce pândeşte fiinţa. „Fascinatia hipnotică a depărtării, a
orizontului ca punct promis de nuntire a elementelor” sau
„alunecarea hipnotică a cuplului”[4] le sesiza şi Ioana Em.
Petrescu în exegezele sale eminesciene, analizând modul de
configurare a imaginii poetice.
Peisajul augmentează sentimentele erotice dar nu
întotdeauna farmecul frumuseţii şi cel erotic sunt şi sursă a
fericirii, ci mai degrabă o cursă sau o capcană pentru fiinţă.
Frumuseţea, iubirea, fericirea, experimentate în notă
superlativă, în mreaja fermecată a naturii, ea însăşi feminitate
seducătoare, sunt pentru protagoniştii eminescieni, hipnotice
şi ameţitoare; ele nu conduc cuplul ţintă spre împlinire, ci
beatitudinea îl atrage, ca într-un vârtej, într-o voluptoasă
pierdere de sine. Lăsaţi în voia elementelor, iubiţii văd în
moarte, nu neantizarea, ci punctul culminant al fericirii visate.
„Chiar de murim atingem limanul fericirii” – spune iubita din
Sarmis, în culmea stării de farmec. „Ai putea să lepezi cârma
şi lopeţile să lepezi,[...]/Căci [...]Pretutindeni fericire... de e
viaţă, de e moarte”, sugerează şi cea din Scriosarea IV.
Note
Poezii citate din M. Eminescu, Opere, I. Poezii,
Coordonatorul ediţiei Mihai Cimpoi, Editura Gunivas, 2001.
1. Tudor Vianu, cap. „Voluptate şi durere”, p. 408, în Opere
2, Scriitori români, Bucureşti, Editura Minerva 1972.
2. Ibidem.
3. Gemenii reprezintă continuarea tramei erotice din Sarmis.
Tomiris a devenit, în Gemenii, iubita lui Brigbel.
4. Ioana Em. Petrescu, Mutaţiile poeziei româneşti, Editura
Viitorul Românesc, 1998, p. 58. cap. „Ochiul lăuntric,
1.Captivul din oglindă
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5. Sintagma e una relevantă şi recurentă, ea definind o situaţie
tipic eminesciană a eului ori a cuplului în raport cu iubirea şi
cu farmecul lunar al locului.

De la Nistru pân ‘ la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.
Din Hotin si pân* la Mare
Vin Muscalii de-a calare,
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o atin;
Din Boian la Vatra Dornii
Au umplut omida cornii
Si strainul te tot paste,
De nu te mai poti cunoaste.
Sus la munte, jos la vale
Si-au facut dusmanii cale;
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1933- GÂND ROMÂNESC”- 2013

15

Mulţumim Rectorului Universităţii ,,1 Decembrie 1918”,
din Alba Iulia, domnul profesor universitar dr. Daniel
Breazu, Automobil Club Român, din Alba Iulia şi Stareţei
Ierusalima Ghibu de la Mănăstirea Râmeţ, partenerii noştri
la organizarea sesiunii a treia a Cenaclului Naţional ,,Gând
Românesc” desfăşurat în ,,Aula Magna” a Universităţii
albaiuliene, cu prilejul sărbătoririi a 80 de ani de la apariţia
primului număr al revistei ,, Gând Românesc” fondată de Ion
Chinezu şi şapte ani de la fondarea noii serii de către
publicistul şi scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu.
Manifestările noastre, vor continua şi în perioada care
urmează, cu sesiuni organizate la Muzeul Naţional al
Literaturii Române, Biblioteca Naţională a României
Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeş, la Chişinău cu prilejul
Salonului Internaţional de carte din 31 august - 4 septembrie,
a. c. unde suntem din nou invitaţi de organizatori, Sibiu,
Miercurea Ciuc, etc.
COLEGIUL DE REDACŢIE AL REVISTEI
,,GÂND ROMÂNESC”
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O SĂRBĂTOARE DE SUFLET

Î

n zilele de 14 şi 15 iunie, în Aula Magna a ,,Universităţii 1
Decembrie 1918” din Alba iulia, s-a desfăşurat o sărbătoare de
suflet. Într-un cadru festiv, s-au derulat lucrările celei de a treia
sesiuni a Cenaclului Naţional ,, Gând Românesc” sub genericul
,,Gînd Romînesc şi epoca sa literară”. După prezentarea
oaspeţilor sosiţi din mai multe judeţe ale ţării: Argeş, Braşov,
Bucureşti, Harghita, Râmnicu Vălcea, Sibiu, Alba Iulia. şi din
Basarabia, Directorul General al revistei lunare de cultură, ştiinţă
şi artă ,, Gând Românesc” scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, a
vorbit auditoriului despre rolul avut de revista fondată de Ion
Chinezu în viaţa literară a Transilvaniei din deceniul al patrulea
(1933-1940) al secolului al XX-lea
După acest prolog, au urmat numeroase lansări de carte.
Începând cu acest număr vom publica în revistă, date despre
autori şi lucrările lor prezentate la cenaclu. În acest număr::
Anca Sîrghie - Sibiu.

În foto: de la stânga la dreapta: Virgil Şerbu Cisteianu citind o
emoţionantă scrisoare primită de la poeta Luminiţa Lupu din
Basarabia; istoricul şi criticul literar Ironim Muntean; profesoara
Sonia Elvireanu, poetă şi poetul Victor Burde..
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Anca Sîrghie
Prof. univ. dr. – Universitatea
„Alma Mater” din Sibiu, Facultatea de
Drept, Ştiinţe Sociale; cercetător în
domeniul
istoriei
literare,
al
biblioteconimiei,
al
pedagogiei,
teatrului şi al culturii; autor a 28
volume de carte şi peste 450 articole şi
studii publicate în presa de specialitate
şi în cea culturală din România şi din
străinătate; atestare ca expert în carte
veche românească; membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al UNITER,
membru în Asociaţia de Istorie a Presei
Româneşti; membru ASTRA- Sibiu;
redactor la “Lumina slovei scrise” editată de Alma Mater- Sibiu;
membru în Consiliul director al revistei “Origini”, S.U.A.,
colaborator la numeroase publicaţii din ţară şi străinătate): “Noi, la
Sibiu prin publicația academică “Lumina slovei scrise”, ajunsă în
2012 la al X-lea volum anual, încercăm să-i atragem pe studenţi
spre frumuseţea cuvântului şi să-i motivăm să fie prezenţi în
publicaţii cu idei personale. Este un experiment don-quijotesc, aţi
putea crede, dar îi îndemnăm pe studenţi să fie originali şi pornim
cu ei aşa, ca mai târziu să nu se ajungă la plagiat sau la plafonare
profesională. Revista noastră, deschisă dialogului dintre experți ai
domeniile umaniste și ucenicii aflați la început de drum, nu
cuprinde numai articolele unor studenți, ci are rubrici precum Viața
și școala, Arta comunicării, Opere ale scriitorilor români în
exerciții critice, Cartea sibiană în recenzii, Evenimente sibiene,
naționale și europene, Români în lumea largă, deschise unor
colaborări diverse, care dau culoare și varietate textelor selectate de
redacție. Din 2001 trec dintr-o parte în alta a oceanului, dar rămân
aici, <cap de pod>, pentru că este nevoie de orice cărturar român
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care să spună celorlalţi tot ceea ce le hrăneşte spiritul și sufletul…
Experieța acumulată în răstimpul celor
12 ani de navetă
transcontinentală m-a convins că este nevoie să mergem spre
românii din diaspora. Punerea în dialog a românilor de aici şi de
acolo prin revista românilor de la New York “Lumină Lină /
Gracious Light” și prin atâtea altele inițiate de românii diasporei
este absolut fertilă şi regenerantă. De aceea eu susţin necesitatea
acestui dialog”.
Vă prezint astăzi într-un cadru atât de elevat al Universității
1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, gazda Cenaclului revistei “Gând
Românesc”, două cărți editate în colaborare cu prof. univ. Marin
Diaconu, cărți care, printr-un paradox de oportunitate a biografiei
mele, au fost itinerate până în prezent intens în spațiile culturale din
Statele Unite ale Americii și în Canada, înainte de a lua contact cu
publicul din țară. Prima dintre ele se intitulează Dăltuiri, conținând
în cea mai mare parte texte necunoscute ale scriitorului Radu
Stanca, ediție tipărită la Fundația Națională pentru Știință și Artă,
București în 2012. Este un reflex devenit tradiție ca atunci când
timpul își rotunjește cifrele să se proiecteze o lumină intensă asupra
celui comemorat. O lumină care imediat apoi se stinge liniștit, de
cele mai multe ori, chiar fără urmări notabile. Cu scriitorul Radu
Stanca posteritatea nu a fost mai ingrată decât perioada celor trei
decenii de apariții antume. Este adevărat că în posteritate s-au scris
studii, s-au editat pe rând toate cele 15 texte dramaturgice ale
autorului. Au apărut cel puțin două frumoase ediții de poezie, chiar
și o ediție bilingvă. E puțin sau este mult acum când tocmai se
împlinesc 50 de ani de la moartea lui Radu Stanca? Iată un nou
prilej de comemorări mai mult sau mai puţin festive. Ceva din
modestia funciară a vieții scriitorului s-a lipit și de posteritate. La o
jumătate de veac de la stingerea fizică a lui Radun Stanca se poate
face măcar o estimare pertinentă a modului cum a fost receptată în
ultimele cinci decenii opera sa. Dacă avem în vedere răstimpul
scurs de la apariţia Legendei peştilor, „culeasă” de elevul clasei a
II-a Radu Stanca în 1932, când apare pentru prima dată semnătura
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lui în presă, şi până la stingerea sa în 26 decembrie 1962, cercetarea
presei româneşti a celor trei decenii de apariții antume ne rezervă
încă surprize. Mai există neincluse în volume texte ale scriitorului,
purtând de cele mai multe ori semnătura sa. Rareori scrierile lui au
apărut în presă sub pseudonim, dar este posibil ca unele creații să fi
fost publicate chiar nesemnate, ceea ce le face mai greu de depistat.
Nota comună a tuturor textelor din acest nou volum este faptul că
ele au rămas risipite în publicaţiile timpului şi, ca atare în cea mai
mare parte necuprinse în volumele care s-au editat până în prezent.
Nu este exclus ca editorii de până acum sau posesorii manuscriselor
să fi invocat un criteriu al valorii, pe care puteau să-l aplice, lăsând
la o parte anumite scrieri. La 50 de ani de la plecarea la cer a
autorului este timpul ca să se renunțe la toaletări, spre a avea
imaginea completă a scriitorului. Descoperirea textelor a presupus o
preocupare asiduă de peste 10 ani de popasuri la mari biblioteci, de
trecere în revistă a colecţiilor de publicaţii din acea perioadă de 3
decenii în întregul lor. Efortul acesta, făcut cu acribie şi cu o
tenacitate, nutrită de convingerea importanţei unei asemenea
recuperări, i-a aparţinut în ultimul deceniu profesorului universitar
Marin Diaconu, aportul meu adăugându-se doar în ultima perioadă
de timp. Recolta unei navigări atente prin presa românească
interbelică şi prin cea a primelor decenii de după cel de-al Doilea
Război Mondial constituie cuprinsul antologiei de faţă, care a fost
intitulată în mod semnificativ Dăltuiri. Alegerea nu a fost uşoară,
dacă avem în vedere şi alte sugestii venind chiar din universul său
poetic, precum Flori de colilie, Altare de lumină, Avânt către
amurg, Trubadur la porţile Sibiului, Trubadur nocturn şi alte
câteva.
Dat fiind caracterul compozit al volumului, care cuprinde
poezie, teatru şi traduceri, eseuri, recenzii de carte, cronici muzicale
și de artă plastică etc., am considerat că toate intră sub cupola
sensului acestei intitulări, care a fost inspirată de una dintre creațiile
autorului. Raţiunea editării volumului derivă din adevărul că ar fi
de neînchipuit surprinderea personalităţii scriitorului şi regizorului
Radu Stanca fără a lua în calcul şi antumele din publicistica vremii
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rămase nesemnalate. O ignorare a lor ar segmenta profilul complex
al omului de teatru şi al poetului care a fost Radu Stanca. Mai mult,
o ediţie de Opere ar fi de neconceput fără aceste texte, după cum
putem spera că recolta unor creaţii ale aceluiaşi autor, publicate
postum, este la fel de bogată, neputând lipsi dintr-o atât de
pretenţioasă prezentare integrală a zămislirilor lui Radu Stanca. Aşa
cum se vede, antumele prezentate acum se constituie drept un
volum aparte, formând un corpus autonom. Dar ele se adaugă ca un
puzzle la volumele apărute anterior, pe care le întregesc în mod
necesar.
În general, se ştie că atât opera
originală cât şi traducerile scriitorului
nu au fost însumate în volume în
vremea cât autorul a trăit, deşi nu
puţine au fost proiectele făcute de
scriitor în acest sens. Șantierul din
manuscrise conține multe asemenea
schițe, pe care le-am menționat în
cartea Radu Stanca și obsesia
Thaliei 1. Chiar în revista „Lanuri” din
1938 în care a fost găsită poezia Soare
răsare, autorul anunţa că are în
pregătire volumul Din ţara cu străbunde basm 2, volum aflat în
manuscris, dar care nu a mai văzut vreodată lumina tiparului.
Departe de noi intenţia de a minimaliza drama pe care scriitorul a
trăit-o din această cauză. O reflectă edificator dialogul epistolar al
lui Radu Stanca cu Ion Negoiţescu şi o dovedesc documente
oficiale sau amintiri ale oamenilor de teatru, aflaţi în preajma
regizorului. Refugiaţi în anii studenţiei la Sibiu, membrii „Cercului
Vezi Anca Sîrghie, Alte texte dramatice. Intre proiect și împlinire
artistică, vol. Radu Stanca și obsesia Thaliei, Casa de presă și editură
Tribuna, Sibiu 1996, p. 85-90.
2
Cuvântul străbun apare și în forma de plural, astfel că în “Lanuri” ar
putea fi o greșeală de tipar.
1
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Literar” au fost prietenii săi de idei. Ei au trăit în atmosfera
germinării poeziei, eseurilor şi pieselor lui de teatru, intuindu-le
valoarea. Radu Stanca ilustrează categoria autorilor care au scris
opere pentru sertar, într-un anotimp funest al contorsionării
esteticului în cultura română postbelică. Mai mult, regizorul care a
montat la Sibiu 30 de spectacole nu a avut satisfacţia de a vedea
pusă în scenă nici măcar una dintre cele 15 piese originale ale lui, în
ciuda eforturilor sale. Reflectate edificator în corespondenţa lui cu
Ion Negoiţescu, acestea au fost soldate doar cu anunţarea în presa
sibiană a începerii repetiţiilor pentru Grîuian şi Dragomara,
repetiţii sistate şi ele curând. Nici vreun alt teatru din ţară nu a spart
ghiaţa acestei obstrucţionări permanentizate, datorită nealinierii
scriitorului la directivele ideologice ale literaturii proletcultiste.
Nimic mai străin unor asemenea direcţii de creaţie teatrală decât
piesele sale mitologice, alegorice, exotice ca subiect şi ca nume ale
personajelor, drame de idei pe tema iubirii, a vieții și morții. Însuşi
autorul a pierdut orice nădejde de publicare a lor, drept care lui Ion
Negoiţescu el îi mărturiseşte prin 1949 resemnarea sa: „nu sunt
suficient înţeles şi nici eu nu mă simt în largul meu. Îmbrac atunci
peste costumul lui Oedip un trencicot şi fac meseria cum pot” 3. Am
încadrat în actualul volum singurul fragment publicat antum, actul
III al piesei Grîuian și Dragomara ( Lupta secerătorilor) cu
rezumatul făcut de autor la primele două acte, așa cum el apăruse în
volumul Pagini sibiene în 1957. În completare, nu lipsește din
volumul Dăltuiri nici varianta aceleiași piese, jucată în 1975 sub
regia Nicoletei Toia. Textul “legendei străvechi pentru tineret”, de
data aceasta purta un alt titlu, anume Secera de aur. Iată că
afirmația referitoare la publicarea antumă a creației dramaturgice a
lui Radu Stanca se cere de acum nuanțată.
Am cuprins în volum poezii necunoscute din toate etapele
zămislirii lirice stanciene. Se cere notat faptul că nici poezia
melancolică a jocului cu moartea, baladele având atmosferă
Radu Stanca, Scrisoare către Ion Negoițescu, 4 februarie 1949, Un
roman epistolar, editura Albatros, București, 1978, p. 163.

3
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medievală, versurile cu suavităţi romantice nu concordau, în epoca
socialismului victorios, cu avântul proletar. În ecuaţia creată între
forţele inspiraţiei lui rebel-funambuleşti şi cenzura comunistă
intolerantă, chiar el ca autor, Radu Stanca s-a văzut obligat să
selecteze pentru publicare, printr-o tatonare atentă, acele texte care
puteau pe atunci să fie propuse cunoaşterii publicului. Efervescenţa
sa creatoare, adesea apreciată de prietenii cerchişti cu care rămăsese
în contact şi de colegii săi de teatru din anii întunecatului deceniu,
era ameninţată de obstrucţii vizibile şi manifeste, dar şi de
maladivitatea lui fizică, sporită de la un an la altul. I se cerea un
discernământ anume ca să ofere publicului ceea ce îl reprezenta cu
adevărat. Selecţia aceasta era desigur greu de făcut, era dureroasă
ca o operaţie de extirpare, căci opinia publicului nu-i era indiferentă
celui care din preaplinul fanteziei declara cu o inspirată emfază:
„Sunt cel mai frumos din oraşul acesta”.
O parte savuroasă a volumului o constituie articolele inedite
editorial ale scriitorului. Tânărul Stanca, intelectual cu o formaţie
strălucită, făcea exerciţiul cotidian al receptării fenomenului
cultural prin recenzii de carte, cronici muzicale, consemnări de
evenimente locale sau naţionale, astfel că o parcurgere a textelor
sale publicistice lasă impresia că nimic nu îi era străin din ceea ce
se petrecea semnificativ în jurul său. Publicistica lui din acest
volum ilustrează mai veridic decât oricare altă parte a creaţiei sale
lupta dusă de el cu istoria, una ingrată, dar pe care el o înfrunta cu
arma condeiului. Volumul de faţă relevă, printr-o reprezentare
caleidoscopică, adevărul că oricâte stavile a fost nevoit să înfrunte
Radu Stanca, totuşi el a avut o satisfacţie, anume pe aceea a punerii
gândului său înaripat în pagina de presă. Cronicile lui muzicale și
de artă plastică, recenziile de carte dovedesc un rafinament și o
cultură în domeniul umanist cu totul remarcabile. Nu am citit
nicăieri în literatura română un îndemn mai convingător și vibrant
emoțional ca acela formulat de Radu Stanca la vârsta de 19 ani în
articolul În loc de ”o carte pe zi”, despre cărțile de totdeauna. Nu
ezit să sugerez autorilor de manuale pentru liceele din România
includerea acestui eseu exemplar spre dezbaterea elevilor. Pentru o
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bună vreme, publicistica a fost, dacă nu singura cale, desigur cea
mai penetrantă a impunerii sale în conştiinţa publică naţională. În
schimb, au rămas pentru mai târziu, pentru alte vremuri, volumele,
pe care el le proiecta în şantierul său de creaţie copleşitor de vast și
cărora el le creiona chiar şi sumarele dorite. Partea ireductibilă a
eului său a răzbit pe alocuri în lupta cu istoria, aşa cum dovedesc cu
prisosinţă şi aceste texte rămase până acum neobservate. Dacă cele
30 de spectacole montate de el la Sibiu şi cele două de la Cluj (ca să
nu punem în calcul şi pe cele realizate în alte centre de teatru din
ţară) s-au şters cu timpul din memoria spectatorilor, în schimb,
aşezate în pagină, asemenea texte au şansa dăinuirii. Omiterea lor
pe mai departe ar întârzia păgubitor punerea numelui său pe locul
ce i se cuvine între scriitorii originali ai epocii, chiar fără pretenţia
că ele ar schimba structura operei sau că ar adăuga noi domenii,
eventual necunoscute până în prezent. Aducerea lor între coperţile
unui volum completează universul creaţiei sale, întregind-o şi
reducând pericolul unei ştirbiri a imaginii creatorului.
Cea de a doua carte pe care vă invit să o citiți este Fratele
fiului risipitor, apărută la Editura Eikon din Cluj-Napoca în 2012,
cu texte aparținând avocatului Aurel Cioran sau fiind adresate lui ca
epistole pe aproape 50 de pagini, așadar luminându-i și acelea
personalitatea. De ce o asemenea carte? Impresia pe care mi-o lasă
peisajul României postrevoluționare este că marginalizează în ritm
galopant cultura în numele „ratingului”,
vânat cu orice preț și fără
teama că tocmai astfel se face vinovat
de deformarea gustului pentru frumos la
tinerele generații. Minimalizarea culturii,
care dispare tot mai evident de pe ecranele
televizorului în favoarea scandalurilor
mondene și politice, are în mod inevitabil
ca efect și ignorarea unor personalități, pe
care timpul le cuprinde în malaxorul ei
neiertător. De aceea, se cuvine salutat
orice efort de a aduce în lumina literei de
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tipar a unor oameni exemplari pentru un domeniu sau altul al vieții
noastre naționale. Oameni ai prezentului, dar mai ales personalități
ale trecutului. Nicolae Iorga spunea că “un popor care nu-și
cunoaște trecutul este ca un copil care nu-și cunoaște
părinții.“Cartea Fratele fiului risipitor cu texte ale avocatului Aurel
Cioran, o personalitate obscurizată de destin istoric, frate mezin al
celebrului gânditor de la Paris, Emil Cioran, este un asemenea
caz.Volumul de 495 de pagini a apărut la Editura Eikon din Cluj Napoca în 2012, îngrijit de Anca Sîrghie și Marin Diaconu, prefațat
de cea dintâi. Editorii au valorificat documente din arhiva familiei
Cioran de la Sibiu, unde mai trăiește doctorița Eleonora, soția
avocatului, nonagenară, dar au adăugat și scrisori ale
corespondenței fraților Cioran, o parte de mare frumusețe a cărții
de față. Este partea care asigură volumului varietate caleidoscopică
de perspective multiple din care este proiectată lumină asupra
personajului central. Corespondența trimisă și cea primită îl
situează pe Aurel Cioran în mijlocul unei pleiade de intelectuali cu
care s-a aflat, în ciuda decrepitudinii și fragilității sale psihice de
după anii de detenție, într-un fertil dialog. În recenzia sa intitulată
Vieți paralele, frații Cioran, din “Observatorul cultural” nr.662 din
25 februarie 2013, inginerul Paul Cernat observa pe bună dreptate
că această carte este un instrument indispensabil pentru viitorii
monografi ai lui Emil Cioran, dar el ar fi fost ferit de modul confuz
în care se referă la interviurile așa-zis” inedite” din volum, care
sunt clar explicate și încadrate la capitolul de Note, de care din
păcate nu s-a apropiat. Cu atât mai motivat remarcăm aparatul
critic al volumului, cu un indice de prenume, la corespondență, cu
notă privitoare la ediție și cu bogatele note lămuritoare, un ghid util
pentru toți cei ce vor studia acest capitol de biografie a familiei
Cioran.
Cine au fost Emil și Aurel Cioran?
Născuți în comuna
Rășinari în familia protopopului Emilian Cioran, cei doi frați Emil
și Aurel s-au bucurat de o îndrumare părintească severă, ei
terminând Liceul Gh.Lazăr din Sibiu și urmând studii universitare

25

la București, unde ei ascultau cu interes cursurile și conferințele
marilor profesori ai perioadei interbelice. Fascinat de Nae Ionescu,
Aurel s-a antrenat în mișcarea legionară, de a cărei ideologie nu s-a
dezis până la capătul vieții sale, înfruntând orice risc. Emil Cioran a
absolvit Facultatea de Litere și Filozofie și ca tânăr de perspectivă a
beneficiat de o bursă cu care a plecat în străinătate la studii,
stabilindu-se la Paris. Aurel Cioran a urmat Facultatea de Drept, el
fiind apoi angajat ca avocat la baroul din Sibiu. Teoretic, el avea
perspective luminoase cu o asemenea carieră, dar practic Aurel nu a
reușit să se ferească de represaliile noului regim socialist. Mai mult,
el a fost conștient că era inevitabilă condamnarea sa la Aiud, unde
a rămas 7 ani de umilitoare suferință. Revenit la Sibiu, se bucură de
atenția unei distinse doamne, Eleonora Stavrescu, cu care într-o a
doua tentativă matrimonială, se căsătorește, ea fiindu-i sprijin până
la moartea ce avea să survină în 1997, respectiv la doi ani după
stingerea la Paris a fratelui său celebru.
Textele volumului Fratele fiului risipitor urmăresc tot acest
traiect al devenirii lui Aurel, de la primele eseuri despre Oct. Goga
sau Ilarie Chendi din anii liceului și cele ale facultății, când
glosează Despre o nouă categorie juridică...și până la saluturile
pline de entuziasm în presa românească interbelică a
conducătorilor mișcării legionare, așa cum este Căpitanul din
articolul Sufletele moarte ale neamului. Atunci când atacurile unor
detractori ai lui Emil, socotit în anii stalinismului românesc a fi un
“trădător de țară”, s-au întețit, Aurel și-a asumat rolul de justițiar.
El riposta cu consecvență împotriva unor contraopinenți, indiferent
de rang și de prestigiu, fiind vorba chiar de mitropolitul Antonie
Plămădeală,
de Teodor Baconsky sau
de Horia-Roman
Patapievici, care se disociau de ideile fratelui parizian, afectându-i
prestigiul, crescut an de an în Occident. Convorbiri este intitulat
un capitol de interviuri foarte incitante, pentru că deschide unghiuri
noi de înțelegere a dramei unei familii de intelectuali transilvăneni
peste care a trecut buldozerul istoriei. Este o familie din care nu
numai cei doi frați legați, din voia editorilor, printr-o simbolică
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sintagmă biblică celebră, cea a “fiului risipitor”, merită interesul
posterității, ci și protopopul Emilian Cioran, tatăl care le-a vegheat
formarea, el însuși o personalitate emblematică pentru peisajul
istoric transilvănean.

Aspecte din timpul lansărilor de carte (Foto Ioan Burde)
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IRONIM MUNTEAN

Jocul cu timpul
Urmând
romanului
„Viaţa
începe vineri”, cu tentă poliţistă,
proiectat în decembrie 1897, când
apariţia unui bărbat misterios în
Bucureşti, capitala României, dă
naştere unei ciudate presupuneri că
omul – Dan Cristea – ar veni din viitor,
Viitorul
începe
luni,
Editura
Humanitas, Bucureşti, 2012, preia
locul acţiunii, personajele, într-un timp
apropiat – 1898, decalat cu doar două luni, (23 februarie – 1
martie 1898), dar cu aceeaşi obsesie – viitorul – pe care Ioana
Pârvulescu o urmăreşte într-o lume zguduită de o mulţime de
evenimente stârnite de o conferinţă ştiinţifică: „Despre efectele
şi dezavantajele purtării corsetului”, ţinută la Ateneul Român
de doctorul Dumitru Gerotă. Romanciera modifică perspectiva,
dar conservă obsesia că în pliurile trecutului se amestecă viitorul
că „trecutul vine din viitor”, iar Pavel Mirto, alter-ego al
scriitoarei, conversează în Prolog cu viitorul său cititor angajat
într-un dialog paradoxal: „vorbim ca între morţi: tu nu te-ai
născut încă acum, când scriu, eşti neantul dinainte de naştere, eu
voi fi mort de mult, când vei citi tu, neantul de după viaţă.” (p.
8)
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Acest joc cu timpul este lait-motiv al romanului, trecut –
prezent – viitor fiind prefigurat încă din motto: „O viaţă s-a
scurs, a început alta, apoi astalaltă s-a scurs, a început a treia,
şi aşa fără sfârşit” (replica Lizei când îşi vede portretul de copil
– Dostoievski, Demonii p. 5) şi rămâne vis al fiecărui personaj:
„Mi-e dor de viitor. Mă văd plimbându-mă prin el fericită,
întocmai ca-ntr-o grădină înmiresmată de primăvară cu soare şi
cu miros de liliac” (p. 32) „Oricum, sper din toată inima că în
viitor merită să trăieşti fiindcă aici parcă de la începutul anului
au luat-o toate razna.” (p. 43)
„- Aş vrea să am ceva mai pozitiv, de acolo, din viitor […]
m-aş muta chiar azi în viitor” (p. 221). Funcţionează o „maşină
a timpului” şi în pornirile ludice ale eroilor: „e rândul meu: o
manivelă de rotit timpul după voie înainte şi înapoi. Te duci,
spre exemplu, înapoi, repari ceva ce ai greşit într-o zi, apoi
întorci timpul, la loc” (p. 223).
Nu mai cred că viitorul e despărţit de noi, ci mai degrabă,
aşa cum spunea la Revelion domnul Mitro şi după el Dan, cred
că ceea ce a fost este ce va mai fi. Timpul e, la urma urmei, un
mare escroc: în cea mai plină săptămână din viaţa mea am trăit
tot răul şi tot binele, moartea şi renaşterea” (p. 289). În timpul
prezent sunt rezerve uriaşe de timp, stânci abrupte de timp,
dealuri şi câmpii de timp, mărăcini de timp care ţi se prind de
haine. Păduri de timp prin care te poţi rătăci, cu ramurile care te
plesnesc peste faţă dacă nu eşti atent” (p. 289).
În acest timp curge lumina, fiinţa şi Ioana Pârvulescu
surprinde aventura în care este angajată într-o săptămână (Luni
23 februarie – Duminică 1 martie) din 1898 în Bucureşti.
Această lume iubeşte pătimaş: „o fată s-a întors iute, de parcă
mi-ar fi simţit privirile arzând-o. Ea, Elena, Elenuţa, i s-au oprit
ochii pe mine atât de inocent şi de lung, încât am ştiut pe loc că
săgeţile lui Cupidon nu pot fi decât albastre ca ochii ei şi că, de
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atunci, şi inima mea va fi albastră” (p. 102) şi imprudent,
dragostea „se întăreşte cu cât e pusă la încercare, cu cât e târâtă
în noroi” (p. 142) e oarbă şi imprudentă şi împiedică limpezirea
lucrurilor în cazul complicat în care este angajat Pavel Mirto faţă
de Elena sora noului portar.
Costache Boierescu, şeful siguranţei publice cu o
biografie spectaculoasă (studii în Paris, iubiri de Don Juan,
renunţări în favoarea prietenului lui – dr. Leon Margulis – şi
dragoste difuză patern virilă faţă de Iulia) este pasionat de
meseria sa şi trebuie să dea rapid de urma răufăcătorilor, care
nu-s puţini şi se ascund abil fie în cazul copilului comisionar
Nicu, pendularul între dragostea intensă şi generoasă pentru
portarul de la Universul – Cercel, bolnav internat şi aflat mult în
stare de inconştienţă şi prietenia familiei Margulis şi a fiului
suferind – Jacque, fie a iubitei perverse a lui Pavel Mirto,
amestecată în atentatul contra regelui, fie a escrocilor imobiliari
ai doctorului Leon Margulis. Conu Costache trebuie să
descopere rapid răufăcătorii prezenţi voit sau implicaţi
imprudent şi-n lumea presei, a celor două ziare rivale Universul
şi Adevărul, amestecat diferit în ceea ce se pune la cale.
Tipologic „Viitorul începe luni” cu o desfăşurare alertă
este un roman poliţist în care Conu Costache anchetează,
urmăreşte, caută probe, recurge la intermediari, foloseşte
experienţa strălucită a generalului Algin, descifrează coduri şi le
dă de cap excrocilor, indiferent de faptul că se manifestă în
politică, afaceri sau în plan sentimental.
Conpoziţia are rigoarea eposului clasic cu un Prolog prin
care autorul Pavel Mirto îşi mărturiseşte relaţia peste timp cu
cititorul din viitorul în care şi-a proiectat cu telescopul fanteziei
lumea romanului, familiară prin convieţuire în redacţia
Universului, unde a fost adus de fratele său Peppin, alături de
directorul Luigi Cazavillan, cu redactorul şef Neculai Procopiu
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şi Dan Creţu omul venit „din viitor”, convins că trecutul lui „se
află în viitor” iar „Dacă aşa ceva se poate, atunci, cine ştie, şi
viitorul ar putea să se verse în trecut şi chiar să se salveze, la
nevoie, în trecut!” (p. 12) Şi romanul lui anterior: „Viitorul
începe luni” se petrecea peste o sută şi ceva de ani şi i s-a
împrumutat personajului numele lui Dan Creţu, dar romanul a
fost respins de editorul Socec – junior fiindcă amintirea tatălui
său îl împiedica să publice asemenea lucruri închipuite dar de
neînchipui: absolut sigur că viitorul va arăta astfel (p. 15).
Actuala lui poveste: „Viitorul începe luni” e adevărată. Am
trăit-o chiar eu, iar ce n-am trăit am aflat şi-am pus cap la cap, ca
un detectiv, ca un romancier şi mai cu seamă ca un gazetar ce
sunt” (p. 16).
Cuprinsul are 7 capitole (conform celor 7 zile ale acţiunii,
de la sfârşitul lunii februarie din 1898) şi 62 de secvenţe narative
înscrise în geografia Bucureştiului în care Ateneul, Teatrul
Naţional, Palatul Universul, Palatul Adevărul, Prefectura
Poliţiei, Palatul Regal, Universitatea, Primăria, Biserica
Kretzulescu şi Catedrala Sf. Iosif sunt obiective în „Teatrul
acţiunii romanului” la care se ajunge călătorind cu birja ori
tranvaiul cu cai trecând pe căi şi Bulevarde şi străzi cartografiate
într-o schiţă anexă de pe coperta interioară finală.
Pe această scenă de teatru se mişcă un număr mare de
personaje, majoritatea prezente şi-n romanul anterior al Ioanei
Pârvulescu, acum în împrejurări noi, prima la Ateneul Român,
unde doctorul Gerota îşi rosteşte discursul în faţa lumii bune a
Bucureştiului, ilustrându-şi ideile cu planşe şocante şi stârninduşi divers auditoriul. De altfel motivul lumii ca teatru este
frecvent în roman: „Aici, în faţa Teatrului, se intersectează
traseele care însemnează ceva în ţara asta, aici dau spectacol
actriţe şi juni primi care fac viaţa de pe scenă să fie mai
frumoasă şi mai suportabilă decât cea din realitate” (p. 18).
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Există două planuri ale acţiunii: Unul real, de care ţine şi
rănirea copilului comisionar. Nicu, aşezat apoi în trăsura lui
Gerota care-l duce la cabinet, apoi acasă la sine, de unde
evadează, dar îl ajută ulterior să-l viziteze pe Cercel – portarul,
prietenul său, tribulaţiile doctorului Leon Margulis care
împrumuta de la un escroc şi riscă să-şi piardă casa fără ajutorul
lui Costache Boierescu; atentatul eşuat contra regelui organizat
de duşmanii săi şi cercurile nihiliste influenţate de vecinii din
Est, Nichifor Popoviciu fiind căpetenie a răufăcătorilor.
„Viaţa ca vis” este celălalt plan şi este dominat de boala
Iuliei Margulis, care după ce participă la conferinţa doctorului
Gerota se simte tot mai rău. Sedată de injecţiile tatălui trăieşte
într-o lume paralelă „a doua mea viaţă”, şi căutând drumul care
să mă scoată la lumină nimeresc mereu câte o fundătură, îmi dau
seama că fiecare simţ al meu a fost luat pe nepregătite. Lumea
avea alte sunete, alte imagini şi culori, alte mişcări, altă ţinută
şi, cred, alt rost (s.n. p. 129). Aude aici o muzică necunoscută
venind parcă de departe „ca şi cum cântăreţii ar fi fost în altă
încăpere”. Totul este nou în casa doctorului din vis, Cristescu:
nepotul Luca, Alexandru – Andru cu care fac dragoste, bunica
lor Vio „Nimic din vechea mea existenţă nu mai era la fel în cea
nouă.” Aici totul se împlineşte, deşi au loc stranii coincidenţe cu
cea reală. Se trezeşte chiar ziua când familia se aştepta să-i fie
pusă casa sub sechestru şi ar fi început vânzarea publică, dar tot
prietenul familiei – Costache – va birui şi-l va apostrofa pe Leon
Margulis că la împrumutul făcut nu l-a încunoştinţat.
Capitolul final: Duminică 1 martie – Acum să bem! La
banchetul dat de Pavel Mirto la el acasă, totul se clarifică în
prezenţa directorului Cazavillan, a familiei Procopiu, a
doctorului Gerota, a lui Dan Creţu însoţit de Mărioara
Livezeanu, a fratelui său Peppin, a doctorului Margulis, conu
Costache. Capul răutăţilor nu era Preda Fântâneru, cum s-a
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crezut, ci Nichifor Popoviciu „putred de bogat, spre deosebire de
toţi cei implicaţi” (p. 306).
Tot în secvenţa finală a capitolului se limpezeşte şi titlul
romanului: „Luni începe viitorul” (p. 308) pentru protagonişti:
Nicu îşi va relua şcoala, şi mama sa va fi adusă acasă de
doctorul Margulis, Cazavillan îl va vizita la spital pe Cercel,
portarul, Maria Gerota va cumpăra „mătase pentru noile draperii
pe care le-ar dori verzi” (p. 307) Procopiu va scrie un articol
excelent, în Cişmigiu vor fi reluate repetiţiile pentru concertul de
fanfară, Costache îşi va relua vizitele la familia Margulis, Pavel
începe „o viaţă nouă, de luni, în care luni e numai luni”.
Epilogul reia dialogul autorului cu cititorul din viitor
definindu-şi scrisul comparându-se cu Adam izgonit din Paradis,
pentru că s-a atins de pomul cunoaşterii, cartea lui e populată de
oameni: „Şi zilnic Dumnezeu mă prinde şi mă alungă din
Paradis ca pe Adam, şi-mi spune să plec şi să umplu pământul
cu oameni şi mă condamnă să nasc în chinuri, ca pe Eva, De
aceea scriu” (p. 309). Valoarea romanului „Viitorul începe luni”
stă în ştiinţa construcţiei epice, capacitatea de a crea oameni vii,
complecşi portretizaţi memorabil, protagonişti lor dăltuindu-le
fiecăruia chipuri ce nu se uită, mai ales feminitatea este
accentuată.
„Iulia, fiica doctorulului Margulis, elegantă cum n-o mai
văzusem decât la Anul Nou, într-o splendidă rochie albastru
marin cu corsaj bej, mi s-a părut neobişnuit la faţă, cu toate că
de obicei e o paloare nefirească pentru tinereţea ei” (p. 57) I „o
faţă simplă, care punea foi la o maşină plană, o tânără cu ochii
mighelaţi, zveltă, brună şi plină de nuri (azi plină de moliciuni,
deloc neplăcute) la belissima Teodora (jumătatea lui
Cazavillan)” (p. 74), „Femeia drăcuia. Fusese cândva o tânără
robustă şi atrăgea fără efort bărbaţii, cu ochii ei codaţi, cu un păr
negru, bogat şi plin de bucle, o gură veşnic întredeschisă, care-i
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dădea un aer mirat şi uşor tâmp, buza ei de jos foarte răsfrântă.
Preda i-o muşca de câte ori i se făcea de ea” (p. 143)
La fel de expresivă este arta descriptivă, fie în imagini
vegetale proaspete, ori arhitecturale: „Cum pomii şi tufele din
grădină îşi pierduseră de mult frunzele, iar primăvara se lăsa
aşteptată ca o doamnă care întârzie la o întâlnire de amor, am
zărit de la distanţă cupola Ateneului şi intrarea cu albele coloane
canelate, de templu...” (p. 20), fie descrierea de interioare:
„Patru rânduri de scări splendid încolăcite câte două, ca la
cochilia de melc, pornesc, simetric, din holul circular către sala
de conferinţe” (p. 22) cu atenţie crescută la elementul cromatic:
„...camera plăcută din stânga cu o singură fereastră înaltă.
Draperiile bej la mijloc cu un cordon auriu. Două begonii bine
îngrijite străjuiau fereastra, aşezate pe stative de lemn. În sobă
pâlpâia un foc slab, cahlele albe erau decorate la colţ cu flori
albastre.” (p. 72)
Există în stil o frăgezime, o prospeţime: „Când o să scoţi
căpşorul în lume, ca un ghiocel din zăpadă, sau mai curând ca o
brânduşă de toamnă din iarba uscată, o să stai tot aici” (p. 112),
dar şi note reflexive ce imprimă evocării forţă plastică.
Totul defineşte o scriitoare ce prin al doilea său roman
(dintr-o posibilă trilogie?) anunţă forţă epică, rigoare în
construcţie şi expresivitate în stil, capacitate în crearea de
personaje vii ce se mişcă într-o atmosferă de nostalgie poetică
provocată de efemeritatea fiinţei.

Ironim Muntean
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CONSTANTIN CUBLEŞAN

Ştefan Baciu – „o mitologie personală reflectată

artistic”

Războiul a produs prin deznodământul său, un
fenomen al exilului pe care cultura şi în special
literatura română nu l-a mai cunoscut. O pleiadă
remarcabilă de scriitori, mai ales tineri, aflaţi cu
diverse misiuni diplomatice în lumea largă, au
preferat să nu se mai întoarcă în ţară, alţii, în
paralel, au căutat de-a lungul anilor soluţii pentru
evadare. Între cei din prima categorie se află şi
poetul Ştefan Baciu, care după o scurtă perioadă
petrecută pe teritoriul continental al S.U.A. s-a refugiat în Honolulu,
viaţa sa de acolo confundându-se practic, în evoluţia anilor ce au
urmat, cu dezvoltarea Universităţii la care a fost profesor. Depărtarea
de Europa şi, implicit, de ţară, a marcat întreaga sa creaţie literară şi
publicistică desfăşurată acolo, păstrând însă o constantă legătură
epistolară cu prietenii din depărtare, ca să parafrazez titlul unei
celebre de acum scrisori a lui Emil Cioran către Constantin Noica.
Evenimentele revoluţionare petrecute în România la finele anului
1989, au adus oarecum lucrurile la o normalitate şi în plan cultural,
astfel încât se impune acum, imperios pentru critica şi istoriografia
noastră literară, un proces masiv de reevaluare şi reintegrare a
personalităţilor răspândite pe diversele meridiane ale globului,
indiferent dacă mulţi dintre aceştia, aflaţi într-o atare situaţie, au scris
în alte limbi decât cea maternă. Ştefan Baciu, cu siguranţă cel mai
izolat dintre toţi, nu putea rămâne în afara atenţiei şi îmbucurător este
faptul că asupra lui şi-au îndreptat privirile tinerii cercetători. Ionela
Cozmescu face parte dintre aceştia, angajându-se la un amplu studiu,
de cuprindere în perspectivă globală a întregii personalităţi a lui
Ştefan Baciu – viaţa şi opera – într-o lucrare, caracterizată mai ales
prin demersul analitic, realizat cu un ochi proaspăt, neviciat de niciun
fel de presiune ideologică, răspunzând într-un fel aşteptărilor
poetului însuşi: „Mă situez în poezia românească – spune Ştefan
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Baciu într-un dialog purtat cu Constantin Eretescu, în 1994 – ca poet
român astăzi în exil, şi sunt convins că, postmortem, va veni un tânăr
critic, sau un critic mai bătrân, va veni un critic care va şti să pună
lucrurile la punct şi va găsi locul în care fiecare din noi ne încadrăm
în mod organic”.
Cercetarea Ionelei Cozmescu este, neîndoielnic, un demers
recuperator, într-o perspectivă şi cu o viziune unitară asupra operei,
a substratului ei antropologic, ca una dintre primele întreprinderi de
acest fel care să fixeze locul şi rolul acestui scriitor în cadrul
literaturii naţionale, chiar dacă el a scris în paralel şi în limbile
engleză, spaniolă, portugheză şi germană, fapt ce a îngreunat, senţelege, tentativa exhaustivului.
Pentru Ionela Cozmescu, urmărind „spectacolul unei creaţii
singulare”, cum însăşi se exprimă, Ştefan Baciu este un scriitor în
opera căruia palpită „ritmurile biografice”, uşor de identificat în
lirica sa dar şi în memorialistică, în „copleşitoarea creaţie
publicistică”, dar şi în traduceri ca şi în antologiile diverse pe care lea alcătuit, după gustul şi propria măsură artistică.
Creaţia memorialistică – ce face obiectul analizei critice a acestei
cărţi – este ilustrată în principal prin volumul Praful de pe tobă,
asupra căruia autoarea se apleacă într-o suplă descripţie a fiecărei
secvenţe în parte, pentru a se pronunţa în final: „stilul
memorialistului se defineşte prin valorificarea spontană a detaliului
semnificativ, prin simţul critic avizat să lanseze judecăţi de valoare,
în special în plan artistic, prin reiterări şi completări ce au şansa de a
nu fi obositoare, încercând să fixeze informaţii de interes, prin
mărcile intertextualităţii ce susţin cu forţă un tip de autenticitate
aparte, prin modul particular în care se defineşte un scriitor prin
opera sa (...) şi, dincolo de toate, prin emoţia sinceră, ce imprimă un
fior unic memoriilor şi îi confirmă autorului, în faţa lectorilor săi,
sensibilitatea sufletească”. Este tratat aparte, în cadrul
memorialisticii, volumul Mira (1979): „Având conştiinţa rolului
purificator al confesiunii dar şi responsabilitatea adevărului trăit ce
nu trebuie să se piardă, autorul transformă acest volum într-o
încercare de reculegere în faţa propriului destin, pe care vrea să-l
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analizeze şi să-l înţeleagă prin intermediul scriiturii. Paradoxal, toată
suferinţa, convertită uneori în disperare, a acestor pagini, reuşeşte să
ordoneze amintirile atât de riguros, încât impresia de ansamblu este
aceea a unei opere deschise care se adresează, vizibil, cititorului
căruia i se creează toate premisele să înţeleagă total mesajul şi chiar
să se regăsească în firescul mărturisirilor”.
După 1989, Ştefan Baciu scrie şi publică volumul Însemnările
unui om fără cancelarie (1996) în care este evocată o importantă
perioadă a vieţii sale: traseul Bucureşti – Rio de Janeiro – Honolulu:
„Pagini de jurnal intim sau de călătorie, amintiri, mărturisiri,
confesiuni, corespondenţă, memorii, autobiografie, definesc în aceste
creaţii o manieră inedită de a da viaţă, prin evocare, unor frânturi de
timp, peste care nu era drept să se aştearnă uitarea. Situate la graniţa
dintre literar şi documentar, memoriile îşi demonstrează
complexitatea nu numai prin ineditul formulei artistice abordate ci şi
prin emoţia transmisă, prin sinceritatea confesiunii, prin nevoia
vizibilă a autorului de a condensa cu ajutorul memoriei afective,
spaţii, pentru că Ştefan Baciu va rămâne, la fel ca în poezie, prins
iremediabil între tentaţia dezamăgirii şi nostalgia întoarcerii la
rădăcini”.
Autoarea studiului a avut curiozitatea de a descoperi profilul
omului şi al scriitorului Ştefan Baciu, ca un caz oarecum singular în
literatura română; demersul domniei sale a căutat să reconfigureze „o
mitologie personală reflectată artistic” la autorul luat în dicuţie,
căutând a redimensiona viziunea critică asupra celor mai
reprezentative componente ale activităţii scriitorului. Rezultatul este
unul cu totul meritoriu. Volumul este amplu şi cuprinzător, analitic şi
sintetic deopotrivă, probând cu prisosinţă un discurs critic matur şi
foarte aplicat în privinţa evaluării estetice a operei literare avută în
atenţie, respectiv cea a lui Ştefan Baciu. Făcând o muncă de
pionierat, în bună măsură, în privinţa reintegrării scriitorului în
cultura şi literatura naţională, doamna Ionela Cozmescu are meritul
de a fi recompus cu profesionalismul cercetării obiective, imaginea
unui scriitor pe care tinerele generaţii de cititori abia acum încep a-l
descoperi cu adevărat.
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Maria Octavian
Luciditatea proliferantă a lui Ironim
Muntean
Cartea Exerciții de înțelegere, a profesorului Ironim
Muntean, ne întâmpină cu o suită de poeți și prozatori ardeleni, dar și
cu cei răspândiți în țară, în capitală și dincolo de hotare. Cu un spirit
ascuțit, străbate trecutul și prezentul, urcând pe scara istoriei, într-o
avalanșă picturală de portrete surprinse vizual, dar și auditiv, cu o
discreție hieratică precum în imnurile și în rugăciunile pe care, în
emanații de lumină, le analizează . Nimeni nu a prezentat cu atâta vrajă
și cu atâta reverență poezia religioasă, inspirată din tradițiile credinței
ortodoxe.
Proza și poezia sunt structurate la două nivele de formă
și înțelegere. Poezia, din ciclul Alchimia lui Apollo , adună poeții cu
precădere ai Ardealului, în straturi: cultural, istoric și artistic; apoi
proza ,din ciclul Disecții pe realitate, pătrunde în real cu o viguroasă
forță de participare a profesorului, relevând fenomenul contrastant al
civilizației ca o risipire a vitalității de-a lungul generațiilor.
Un adevărat curs se impune prin: prezentarea întregii
opere a fiecărui autor, prin trimiterile eseistice, prin fixarea în curentul,
în școala literară, și prin filiații în literatura interbelică sau cea actuală
(Lucian Blaga, Ion Barbu, George Bacovia, tradiționaliștii Gândirii și,
mai ales, poeți din primul val al avangardei) ; la proză sunt citați:
Mircea Eliade, Hortensia Papadat Bengescu, în general proustieni
români, și scriitorii romanului actual. Sunt readuși , de asemenea, în
perimetrul culturii : Petru Popescu, Cristian Teodorescu, Ștefan Dinică
și Ion Crețu. Comentariile se grupează şi se dezvoltă în virtutea titlului,
ușor călinescian, definind opera și creatorul. Astfel, cartea ți se oferă
ca un adevărat ghid într-un univers masiv reprezentat prin nume
cunoscute sau mai puțin cunoscute, descoperite de criticul și de
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istoricul literar situat între Rigoarea clasică și grila modernă, cum
remarcă în prefață Gheorghe Dăncilă.
Cartea cuprinde, de fapt, articole publicate în momentul
apariției celor semnalați în geografia culturală a vremii, istoric
marcată în revistele: Contemporanul, Discobolul, Acolada, Tribuna,
Arhipelag, Acasă, Astra blăjană, Apostrof etc… Sunt reprezentaţi,
într-un larg evantai psihologic, din unghiuri diferite și din spații variate,
din toată țara și de dincolo de hotare: S.U.A și Canada ( Petru Popescu,
Roxana Pavnotescu, Flavia Cosma). De pildă, călătoriile lui Iuliu
Pârvu, în formula scrisorilor, în Portugalia, Scandinavia, Grecia, Italia,
Franța și Spania ,prin descrierile lui ,sunt o încântare.
Sunt prezente taine majore spuse în șoaptă, parcă
nevrând să-i deranjeze pe aleșii poeziei: Aurel Pantea, Aura Cristi, Ion
Mărgineanu, Gheorghe Dăncilă, Ioan Lascu, Roxana Pavnotescu,
Sonia Elvireanu, și liricii lumii antice prin Luis Raul Calvo: tematica
religioasă este urmărită cu mare acuratețe; astfel, este citat Imnul
vecerniei, cel mai vechi în tradiția Bisericii creștine: Cel Sfânt și fericit,
Isuse Hristoase,/ venind la apusul soarelui,/ văzând lumina cea de
seară,/ Lăudăm pe Tatăl. Pe Fiul/ și pe Sântul Duh, Dumnezeu./
Sunt discutate cu multă aplecare metaforele și
aforismele poetului argentinian: Când începem să ne întrebăm despre
dragoste încetăm să mai fim îndrăgostiți.
Ion Pillat, Ion Horea și Ioan Alexandru sunt invocați în
paginile consacrate lui Gheorghe Dăncilă. Drumul spre Damasc este
drumul de zi cu zi al omului cu suferințele lui, pornind de la mitul lui
Saul. Sonetistul Gh. Dăncilă este cel mai apropiat de gândiriști, de C.
Goran, G. Gregorian, de G. Talaz , G. Tuleș și alții - poeți religioși
basarabeni și bucovineni . Criticul sondează și citează poezii
programatice în care poetul se face mesager al sacrului.
Pentru poetul Nicolae Drăgan, universul creației
poetice este o stare de grație. Ca și la Gh. Dăncilă, universul religios și
cel al tradiției se manifestă ca o Bucurie!: Ești Cel ce iubește, Cel ce
vindecă, Cel ce învie!
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În triada inițiatică se află poeta Sonia Elvireanu la care
pecetea cromatică își spune cuvântul: Efluvii de mov/ peste verdele
crud ( sugestia este bacoviană), poeta îmbinând universul floral
surprins în sinesteziile citate de critic. Paradisul originar, cuplul
adamic, sentimentul iubirii sunt notate de profesorul Ironim Muntean,
subliniind accesul poetei la idee.
Poetului Ioan Lascu i se atribuie Polivalența artistică,
oferindu-ne o plonjare în perimetrul individualității, în cea a condiției
umane, a relației dintre viață și moarte, precum și în cea a purului
hazard raportat la efemeritatea umană și eternitatea cosmică .
Conținutul poemelor arta ca joc și titlurile volumelor,
asupra cărora criticul insistă, ne trimit la Ion Barbu și la Nichita
Stănescu: Un neloc unde eu scriu se descifrează în poemul Încă o
aruncare de zaruri. Titlul volumului , substantivul neloc și construcția
cu unde ne trimit tot la marele poet. Lui Ion Lascu îi lipsește spațiul în
care să-și desfășoare poemele sau parabolele. Universul biblic
presupune echivalentul unor mituri înnoite sau răsturnate, așa cum se
relevă în viziunea creatorului : poet de valoare care se vrea ermetic și
unic în peisajul poeziei actuale. Ironim Muntean scrie elogios despre
acest prolific autor(14 volume) la care narcisismul, în actul poetic, se
identifică cu sinele.
Interesant este experimentat, ca într-un laborator de
creație, motivul îngerului: Roxana Pavnotescu ne duce în lumea
inefabilă a zborului celest, dar și a ideilor vizualizate: Poveștile cu
îngeri sunt teme prezentate din unghiuri diferite, în momente de
generozitate, demne de admirație, sesizate de critic.
Aura Cristi, prin Îngeri de hârtie, creează neliniști
metafizice, care ne trimit la Nichita (din Măreția frigului ). Ea
construiește punți în eșalonarea stâlpilor de rezistență în poezia
contemporană, pentru că frigul este, de la Eminescu începând, un
spațiu propice creației.
Ideea de frig apare și la Ion Mărgineanu ca spațiu rece
al morții căreia îi sunt alăturate motive tradiționale și tradiționaliste:
satul biblic, profan, cetatea cu legile ei (Alba Iulia, Blajul); și iată-l, ca
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Maria Magdalena, spălând picioarele cuvântului, într-o inedită artă
poetică.
Poezia neagră și poezia dură poartă ecouri din Bogdan
Petriceicu Hașdeu; tot ce depășește realitatea fizică devine neant.
Neantul este îngemănat cu sentimentul morții acceptat cu luciditate, dar
și cu spaimă, de poet. De la poezia pură de contingent și cea hermetică,
până la cea a jocului cu moartea din ultimul volum menționat (Negru pe
negru), poetul abisalului, Aurel Pantea, caută, ca în Psalmii lui
Arghezi, un suport moral în Dumnezeu: Doamne, nu mă părăsi…, îl
auzim cum se tânguie ca un adevărat psalmist, recunoscându-și
neputința și limitele. Pentru criticul Ironim Muntean, zonele senzației,
generate de poezia lui Aurel Pantea și Ioan Lascu, constituie căi de
acces la idee.
În concluzie, suntem în fața unui cititor fidel și subtil
în ale poeziei, al unui receptor avizat, capabil să intre în meandrele
ascunse ale versurilor, în incandescența lor ideatică, în coborârea
tumultoasă a arderilor până la scrum în drum spre infern, cum ar spune
poetul Nicolae Drăgan. Cartea reprezintă, prin conținutul și forma de
investigație a poeziei, mai mult decât un exercițiu de înțelegere; mai
degrabă, aș defini-o ca pe o aspirație de reîncorporare la substanța
poeziei.
metamorfozele
Disecțiile pe realitate notează
romanului, identificând realitatea prin: autenticitate, originalitate și
mesaj; sunt înfățișate în carte: romanul liric, exotic, fantasticul prozei
moderne, romanul tragicului uman și romanul politic.
Teroarea istoriei este surprinsă din unghiul mitic și
religios la Petru Popescu (Fata din Nazaret) și la Cristian Teodorescu,
apreciat în epocă, premiat și comentat în critica de specialitate. În cartea
lui Ironim Muntean sunt urmărite: simbolurile lumii arhaice, proiecția
mitică (Aura Cristi, Ioan Popa, Dana Gheorghiu ,Gheorghe Jurcă) și
resurecția fantasticului în lumina formelor și tendințelor romanești,
sesizând, fără să le numească, ceea ce este epos sau roman, sau jurnalul
devenit document de epocă: Cornel Nistea. Ștefan Dinică, situat după
revoluția în care credea, ne face cunoscută nesiguranța, neliniștea și
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oboseala specifice tranziției. Daniela Zeca ne oferă, sub forma
povestirii, întâmplări din lumea arabă. Emoția epică este omniprezentă,
precum și tehnica rememorării proustiene; călătoria și visul ei devin
secvențe ale trăirii în acest roman singular în peisajul prozei românești.
Proza Roxanei Pavnotescu este reflexivă, stilul gnomic, aforistic. Dintrun orgoliu aristocratic, se vădește, printr-o atitudine profund onestă,
dorința de a prezenta realitatea cu sinceritate. Cele două cărți publicate
la Editura Junimea oscilează între epos și roman: cu Sub Semnul
Aspidei plonjăm în plin basm, în Bună dimineața o sută de gâște,
oratoriul funebru așază contrapunctic motivele povestirii, relatate prin
visele alcătuite polifonic, într-o interesantă tehnică a suprapunerii.
Credința prigonită, universul biblic, elementele de
tradiție, Zăcămintele folclorice și cele religioase cunoscute în cartea
despre poezie a criticului interbelic Al. Dima sunt urmărite și aici în
studiul aplecat pe anatomia prozei.
Personalitate complexă, criticul și istoricul literar
Ironim Muntean se confesează visând pe marginea textelor în multiple
fațete omenești, insuflându-le viață.
.
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ANCA SÂRGHIE
În căutarea imperioasă a modelelor, cu
Domnul Constantin Noica.
O personalitate modelatoare, cum
mi-a apărut Constantin Noica în ultimii săi
7 ani de viaţă, îşi revendica în acea
perioadă o nouă identitate, cu însemne
geografice, aceea de “păltinişan”, dacă nu
de “gurean”, în urma traseului parcurs în
mod repetat per pedes apostolorum spre
Gura Râului din Mărginimea Sibiului.Mă
întrebam ce înţelege să preia un filozof
care stăpâneşte gândirea lumii de la Platon
la Hegel din modelul de cugetare
transilvană
a
românilor
mărgineni.Îndeobşte este o problemă de
alchimie filozofică, pe care chiar Domnul Noica o rezuma laconic şi
drept afirmând sofistic că nu se ştie cine de la cine are de învăţat. La el
smerenia luase forma superioară a modestiei elevate, iar generozitatea
era haina conştiinţei sale purtate drept printre semeni. Nici nu se putea
concepe o mai firească deschidere spre dialogul cu omul pământului, ca
aceea a pragului flexibil de la care se pornea, filozoful dând şansa
interlocutorului să-i demonstreze ce şi cât cunoaşte. Era oricum în
căutare echipei de 11 tineri filozofi ai României, pe care ar fi fost dispus
să-i călăuzească. Nu o dată l-am auzit punând întrebarea directă pe care
am primit-o, de altfel, şi eu: “Cu ce credeţi că veţi putea intra în marea
cultură?” Iar atunci când era vorba de o persoană cu preocupări
filozofice, ea se vedea cu obligativitate întrebată dacă stăpâneşte greaca
veche şi limba germană, din moment ce fără ele un cugetător nu are
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instrumentele esenţiale de cercetare în domeniu. De obicei, i se
răspundea cu priviri nedumerite din partea tinerilor care se aflau,
probabil, pentru prima dată în faţa unei asemenea perspective, cea de a
programa activitatea profesională spre un scop superior, altul decât
munca cea de toate zilele, cu orizontul ei finit.
Problema fundamentală este
ce rămâne în fiecare dintre
interlocutori din asemenea apropieri, mai mult sau mai puţin ocazionale.
Retrospectiv, mă gândesc de ce şi cu ce m-a impresionat acest om
excepţional, între personalităţile modelatoare pe care soarta mi le-a adus
aproape. Viaţa mea a beneficiat cu mult mai devreme de modele
intelectuale. Dar nicio altă influenţă nu a fost pe măsura celei exercitatea
de Domnul Noica, pentru că ea s-a ivit în anii maturităţii şi ai rodirii în
activitatea de cercetare. Momentul întânirii mele cu filozoful, pe care Ion
Dur îi definea, nu fără puţină emfază, drept “suveran pontif al filozofiei
româneşti de azi”fusese pentru mine unul de răscruce. La mai bine de un
deceniu după absolvirea facultăţii, modelele profesorilor mei clujeni se
estompau ca atare, chiar dacă întâlnirea cu numai câţiva dintre ei la
examenele Doctoratului mi-a întărit certitudinea unei probităţi
intelectuale definitorii şi ca atare exemplare. Imaginea lor rămâne una
gravă, chiar solemnă şi combinată cu un anume soi de tenacitate, pe care
ne-am obişnuit să o numim ardelenească, dar fără vreo ostentaţie
comparativă.
Pe fundalul acesta s-a ivit intempestiv în seara de 15 ianuarie 1980
Constantin Noica vorbind despre Eminescu. Văzându-l modest
vestimentat, abia intrat la Biblioteca Astra din Sibiu în sala unde urma să
conferenţieze, nu-i bănuiai substanţialitatea aceea de veritabil “cuib denţelepciune”, decât după ce a început să glăsuiască. Vorbea simplu,
ocolind orice ornamentaţie a frazei, dar preocupat să transmită un
conţinut bogat, venit dintr-o cultură solid sedimentată. Mai şocant era să
constaţi că ceea ce dorea să implementeze el atunci la Sibiu era în
realitate rodul unei căutări febrile de ani de zile şi nu o afirmaţie
protocolar conjuncturală, cum se putea crede într-un asemenea moment
aniversar. Simţeam cum în mintea mea se năruiau pilonii atâtor
discursuri cu care ne obişnuiserăm să-l evocăm pe poetul de geniu. Tot
despre el vorbea şi Constantin Noica, dar o făcea altfel. Era un om la
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vârsta senectuţii, modest cu desăvârşire în manifestarea lui socială,
cumpătat în mişcări, generos şi cu o vibrantă gentileţe în raporturile cu
ceilalţi. Ceea ce frapa mai întâi era discrepanţa dintre suficienţa aceea de
om firav ca înfăţişare fizică şi forţa pe care o degaja spiritul său.
Niciodată nu am fost mai conştientă de efectul benefic al prezenţei unei
personalităţi formatoare ca atunci când m-am apropiat de Constatin
Noica, de “Domnul Noica”, aşa cum nepregetat îl păstrez şi astăzi în
gând. După conferinţă m-am apropiat, rugându-l să-mi scrie o dedicaţie
pentru revista şcolară la care tocmai lucram, dar fără să bănuiesc că
momentul acesta va avea vreo prelungire, care să ia forma unei prietenii.
Cu timpul Noica s-a impus în conştiinţa mea drept omul care
întruchipa generozitatea intelectualităţii ajunse la valori absolute. Totul
izvora la el din firesc, dintr-un firesc al atingerii esenţelor, pe care le ştia
preţui şi valorifica.El cugeta, afirmând că există “trei tipuri de
adversitate: război-sport-dialog. În primul trebuie să învingă unul. La al
doilea, idealul e să nu fie învingători şi învinşi. La al treilea, să fie învinşi
amândoi.“
Îi sunt recunoscătoare pentru că m-a ajutat să înţeleg de ce “un cuvânt
este ca un arbore” 4 sau că verbul ESTE nu a putut fi definit cu adevărat
vreodată. Îmi explica rostul tăcerii în filozofie şi în creaţie în general.
Mai târziu am realizat şi faptul că prepoziţia ÎNTRU, spre deosebire de
ÎNTRE sau PRINTRE, în vecinătatea semantică a cărora se află, are
valoarea unui operator, fiind descoperirea lui Noica, folosit la fiinţa care
devine întru, ca acţiune venită din interior. Discutam de ce SINELE este
o lume mai vastă decât eul interior. Chiar acţiunea lui asupra celorlalţi
era menită să reinstaleze firescul, acel firesc deranjat de o forţă malefică,
pe care el o intuia şi încerca să o contracareze. De altfel, cugetătorul
Noica îndemna pe fiecare la meditaţie întoarsă spre sine, spre acel sine
mai profund decât eul. Şi aceasta am văzut că se întâmpla într-un timp
când exterioritatea socialistă se reverbera năucitor pentru fiecare nouă
generaţie de tineri, căreia i se lua şansa la individualitatea propriei
Formularea completă :” Un cuvânt este un arbore. Că s-a născut pe
pământul tău ori că a căzut ca o sămânţă din lumea altora, un cuvânt este,
până la urmă, o făptură specifică.”
4
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cugetări, sub presiunea unei ideologii falsificante, inoculate forţat. Avea
o domnie a spiritului pe care şi-o etala numai celor iniţiaţi. Venind la
Păltiniş, programa întâlniri de lucru periodice cu “cei trei muşchetari”,
cum generic îi numea pe sclipitorii săi prieteni tineri, prea puţin afirmaţi
prin anii ’80 Andrei Pleşu, Victor Gh. Stoichiţă şi Gabriel Liiceanu,
despre care îmi spunea în şoaptă, dar foarte sigur pe intuiţia sa: ”N-au
cum să-i oprească. Aceştia sunt intelectuali de valoare europeană.” O
modestie superioară ca a lui îţi dădea pe moment senzaţia unei simplităţi
logice cuceritoare, a cărei descoperire te înfiora de emoţie, trezindu-ţi
setea de a cunoaşte cu adevărat, ferindu-te de fals şi de ce este vremelnic.
Ne-am aflat, aşadar, pentru prima dată faţă în faţă pe când el
dezvăluia sibienilor, care făcuseră sala cea mare a Bibliotecii Astra cu
totul neîncăpătoare, proiectul său de multiplicare integrală a caietelor de
manuscrise eminesciene. Dar nu pot afirma că doar atunci îl cunoscusem
eu pe Constantin Noica, autorul unor articole, descoperite în presa
interbelică cu o încântare nespusă. Citisem Despărţirea de Goethe, în
care, conform demonstraţiei lui Noica, autorul lui Faust dezvolta teoria
devenirii întru devenire, trăind el însuşi devenirea întru fiinţă. Făcusem
chiar nişte adnotări la Lysis-ul lui Platon, pe care ştiam că îl tradusese el,
încercând să înţeleg sensul cugetărilor platoniene de genul “nici-rău-nicibunul este prieten binelui, datorită prezenţei răului.“ 5 Mai presus de
toate, cartea de care nu m-am putut dezlipi de când am deschis-o a fost,
însă, cea în care filozoful a aplicat teoria devenirii întru fiinţă pe câteva
texte fundamentale ale literaturii române, precum poeziile eminesciene (
Luceafărul, îndeobşte ) şi Tinereţe fără bătrâneţe, văzut ca basm al
fiinţei. 6 Cu mult înainte, în biblioteca părinţilor mei descoperisem o
carte despre René Descartes 7, fără să ştiu pe atunci că aceasta era o a
treia lucrare publicată de Domnul Noica. Apărută în colecţia Biblioteca
Platon, Lysis. Cu un eseu despre înţelesul grec al dragostei de oameni şi
lucruri de Constantin Noica. Cu o postfaţă de T.Papadopol, Editura pentru
Literatură Universală, Bucureşti, 1969, p. 34.
6
Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Editura Eminescu,
Bucureşti, 1978.
7
Constantin Noica, Viaţa şi filosofia lui René Descartes, Editura Librăriei
“Universala” Alcalay, Bucureşti, /s.a./
5
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pentru toţi, la care contrasta scrisul mare al textului, foarte plăcut ca atare
la lectură, cu formatul mic al lucrării, (livre de poche, cum spun
francezii,) cartea aceasta m-a iniţiat în cartezianism. A fost o lectură
foarte instructivă pentru mine, ca proaspăt absolvent de facultate. Ce-i
drept, eram licenţiată ca filolog, nu un absolvent de filosofie, cum m-aş fi
dorit în clipa când l-am primit ca musafir în casa mea de pe strada Dr.
Stâncă din Sibiu pe Constantin Noica. “Cum, şi pe asta o aveţi?”, şi-a
exprimat el cu glas tare mirarea, când am scos din bibliotecă exemplarul
cu coperţi portocalii şi margini neajustate ale cărţii Viaţa şi filosofia lui
René Descartes. Printr-un noroc, ştiam care sunt maladiile spiritului,
tratate de Noica într-un articol recent apărut, drept care despre ele s-a
vorbit apoi în voie. Mă interesa mitul androginului, dar nu găsisem o
bibliografie suficient de cuprinzătoare. Domnul Noica s-a oferit pe dată
să-mi şi aducă o carte serioasă, mai ales că lucram la teza mea de
doctorat. Pe moment nu intuisem sensul acelui tir de întrebări, puse într-o
manieră agreabilă, desigur, dar mai apoi am constatat că ele se repetau şi
la alte persoane cu care filozoful făcea cunoştinţă. Nu peste mult timp lam auzit vorbind cu încântare despre o frumoasă profesoară de română
din Sibiu de la Liceul German şi m-am gândit în clipa următoare ce set
de întrebări îi va fi pus şi ei. Ceea ce îmi amintesc este că pentru prima
dată venise la noi în casă într-o seară de ianuarie a anului 1980
împreună cu poetul Ion Mircea şi cu economistul Vasile Barbu de la
revista “Transilvania”. Îmi aducea promisa dedicaţie, pe care am
solicitat-o chiar în seara conferinţei de la Biblioteca Astra pentru
liceenele mele. Atunci tocmai lucram, încurajată de succesul primului
număr, la definitivarea numărului 2 al revistei şcolare “Hermes”,
realizată cu elevii Liceului Economic din Sibiu, pe care încercam să-i
formez ca echipă. Aveam o oarecare experienţă publicistică, aşa că în
sfârşit dădusem viaţă unui proiect eşuat până atunci. Nu bănuiam încă
nenorocirea care avea să urmeze imediat apoi, când Elena Ceauşescu a
interzis publicarea revistelor şcolare, care consumau prea multă hârtie.
Ideea de a le scrie elevelor mele i-a plăcut Domnului Noica şi întro seară imediat următoare conferinţei despre Eminescu el a adus, notate
pe o hârtie, câteva rânduleţe. Era o dedicaţie, prin care parcă dorea să
atenţioneze tânăra generaţie asupra importanţei lui Eminescu:”Nu stă
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lumea într-un drăguţ, zice înţelepciunea satului. Ba stă, zice fata. Şi fata
are dreptate. Căci stă câteodată lumea într-un drăguţ, aşa cum stă lumea
noastră în drăguţul de Eminescu.“ Mă gândesc la modul acela spontan în
care filozoful indica un model socotit de el inestricabil pentru valul ce
vine, acum când tinerilor li se năruie miturile în care au crezut sute de
generaţii, aşa cum demonstra academicianul Eugen Simion recent, el
trăgând repetate semnale de alarmă în articolele din presă. 8
Una dintre relatările cel mai frecvent repetate de filozof era aceea
referitoare la modul cum s-a decis să se stabilească la Păltiniş. Simţeam
că are plăcerea unui narator autentic, care recurge la un ton uşor şăgalnic
atunci când rememora faptul că, după ce a împlinit 65 de ani9, privind în
jur, el a constatat că tot mai mulţi prieteni şi colegi de generaţie „au
aplecat steagul” şi, ca atare şi-a propus să iasă cumva dintr-o asemenea
încercuire. Cum? Părăsind “infernul bucureştean”10. Căutările lui în
vecinătăţile de câmpie ale capitalei, îndeosebi la Snagov, au încetat
foarte curând. S-a oprit în final cu gândul asupra Sibiului, unde el vizita
pe avocatul Aurel Cioran, căruia i-a fost şi naş de cununie la cea de-a
doua căsătorie a lui cu frumoasa doctoriţă Eleonora Stavrescu. Dar în
cartierele centrale ale oraşului Sibiu, pe care el îl întrevedea de prin anii
’70 a deveni o capitală a spiritului şi a culturii româneşti, nu a găsit o
Eugen Simion, Moare cu adevărat literatura, în Gând românesc, Alba
Iulia, Anul II, nr.6 (12), 2009, p.14-15. Distrugerea miturilor naţionale
este semnul unei mari derute morale şi intelectuale,-Interviu de Daniel
Drăgan- în Astra, Seria nouă, Anul IV, ( XLIII, Nr. 30 (317), Mai 2009,
p.16-17.
9
Opinia lui Noica despre valenţele sufleteşti şi spirituale ale acestei vârste
este semnificativă: ” Nu există fericire curată decât după 60 de ani, când
nu mai vrei nimic, când nici un calcul impur (folosirea celorlalţi) nu te mai
încearcă şi când totul e permis (dacă mai poţi) şi totul e din nou nevinovat,
ca în ceasul prunciei.“
10
Expresia revine în prima scrisoare adresată mie la 3 martie 1980 din
Păltiniş.Vezi Anca Sîrghie, Constantin Noica. Un dialog epistolar
necunoscut până acum, în „Manuscriptum” nr. 1-4, 2005, (134-141), anul
XXXV, p. 384-397.
8

48

locuinţă potrivită cu venitul pe care îl avea el ca pensionar. Nici la
Răşinari, satul de obârşie al fraţilor Cioran, prietenii lui nedezminţiţi, nu
s-a putut stabili, casele fiind foarte scumpe. Aşa că a continuat căutarea,
atras de aerul Păltinişului.La început Domnul Noica era hotărât să-şi
cumpere o cabană în acest loc ideal pentru creaţie. Dar o proprietate, îmi
povestea el, l-ar fi legat prea mult, obligându-l să facă nişte reparaţii, să
se ocupe, aşadar, de lucruri neplăcute. Astfel, filozoful a decis să ia în
chirie doar o cameră, acceptând regimul oricărui turist din staţiune. Cum
relatarea aceasta o făcea odată într-un taifas obişnuit “în salonu literar“,
cum îi plăcea să considere sufrageria locuinţei mele din Sibiu, unde se
întâlnea la diverse ocazii cu scriitori sau filozofi anume invitaţi de el,
Noica se uita în jur la pereţii ce păstrau încă aerul proaspăt al
construcţiei, nu de prea mulţi ani terminată de noi.Puţini sunt acum cei ce
ştiu câţi ani am muncit sisific, făcând enorme sacrificii, ca să o vedem
casa terminată, procurând cu greu materiale şi meşteri.Aceea fusese
„perioada eroică” a căsniciei noastre. Interesându-se de când ne-am
stabilit aici şi privind admirativ încăperea, cu mobila ei grea şi cu multe
tablouri, Noica mi-a replicat apoi cu un vădit interes. “Da, este chiar
timpul să vă mutaţi de aici. Nu v-aţi gândit la aceasta? Mai mult de 10
ani nu este bine să stai în acelaşi loc. Schimbarea te remontează,
asigurându-ţi o prospeţime psihică şi intelectuală. Nu este bine să te legi
de lucruri, ca să nu devii sclavul unui anumit spaţiu.” Realitatea era că
filozoful făcuse din aceste idei un principiu de vieţuire. Oricine trecea
pragul cămăruţei sale minuscule din cabana nr. 27 a Păltinişului sibian
era uimit să constate că Noica acceptase acel spaţiu ce-i asigura, aşa cum
obişnuia adesea să spună, “doar locul necesar spre a sprijini vârful
creionului într-un punct.“ De cărţile unei biblioteci acum nu mai avea
nevoie. Ideile îi erau sedimentate în minte. Citise până la 60 de ani,
triând tot ce era necesar, iar acum vroia doar să scrie. “Aceasta este
ultima mea carte-ne mărturisea, arătându-ne Povestiri despre om.-Nu
cred să mai am răgazul de a scrie o alta.“ Dar nu peste mult timp avea să
apară Devenirea întru fiinţă. El afirma şi acum cu convingere că
moartea nu-i va da răgazul să mai înceapă o nouă lucrare, dar în 1983
mărturisea cu modestie că la Editura Univers îi va fi publicată lucrarea
Trei introduceri la devenirea întru fiinţă. Fiece carte nouă predată la
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tipar trebuia înţeleasă ca o altă victorie în lupta cu timpul şi chiar cu
moartea. Mereu copleşită de rodnicia anotimpului său creator îi replicam
cu falsă invidie:”Vedeţi ce înseamnă să fii profesor, să dai tot ce este mai
bun în tine ucenicilor tăi ? Până am scris eu un articol pentru revista
“Transilvania”, dumneata ai mai scos o carte. Unde este dreptatea
sfântă?” În fapt filozoful înţelegea cât de mândră eram de prietenia lui.
Abia sosit într-un rând la noi în vizită, mi-a spus foarte animat:”Domniţă
Anca, venind spre dumneata, m-am uitat în jurul meu pe stradă şi am
realizat că noi, bătrânii, stricăm imaginea oraşului.În autobuze urcăm cu
greu, încurcăm lumea la intrarea în magazine. Ar trebui să fim omorâţi!
Vă închipuiţi cum ar arăta o cetate populată numai de tineri?”Am rămas
uimită. N-am mai încercat să deliberăm de la ce vârstă în sus ar trebui
socotiţi oamenii ca fiind bătrâni şi tocmai buni de împuşcat, preferând să
concentrez replica mea într-o formulare celebră :”Cine n-are bătrâni să
şi-i cumpere.“Apoi tinereţea biologică, am ţinut să adaug, nu coincide
întru totul cu cea psihică şi deloc cu cea intelectuală. Am căzut la pace în
cele din urmă. Pentru că Păltinişul 11 îi prelungea timpul consacrat
creaţiei, filozoful a izbutit să-şi închege un sistem pe care îl articulase în
câteva dimensiuni fundamentale. Constantin Noica este un ontolog, pe
linia Platon, Aristotel, Kant, Heidegger. Poate fi considerat ultimul mare
ontolog. Iar concentrarea în lucru, pregătită şi prin plimbările matinale, îi
cerea perioade de izolare creatoare, astfel că descinderile în Sibiu se
produceau după un orar numai de el ştiut. Cam la două săptămâni vizita
familia lui Aurel Cioran, iar la Păltiniş în anumite seri propunea câtorva
funcţionare din staţiune cursuri de limba germană. Realizam astfel că
exista un program de viaţă păltinişană a filozofului, cu tabuuri nebănuite
nouă. Autoclaustrarea avea scop creator. Aceşti ultimi 10 ani-avea să-mi
mărturisească adesea- sunt darul Păltinişului.” Cu un munte de cultură
filozofică bine asimilată în mintea sa el se retrăsese... la munte, la
altitudinea de peste 1400 m distanţă faţă de nivelul mării şi nu mai puţin
Păltinişul ca spaţiu al unei utopii în sens filozofic vezi Andrei Cornea,
Un cetăţean al propriei filozofii-Constantin Noica, în Euphorion, anul
XVIII/11-12/, noiembrie-decembrie 2007, p. 3 şi 22.
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faţă de vuietul amorf al comunismului ceauşist târziu. El găsise în
această staţiune montană de lângă Sibiu o linişte de jardins clos, propice
scrisului. Dar o asemenea cugetare creatoare îi impunea anumite restricţii
cazone ca program de muncă şi un ritm greu abandonat pentru vreo
conferinţă sau altă manifestare culturală sibiană, dacă aceasta nu intra în
proiectul său de preocupări imediate. Ştiind toate acestea, nu-mi
permiteam iniţiativa de a programa întâlniri la noi acasă, unde Domnul
Noica venea singur sau însoţit de “cei trei muşchetari”, ci lăsam ca
dânsul să propună când poate să ne viziteze. De obicei primeam câte un
telefon, cu un fel de mic ritual al zicerii, căci Domnul Noica se interesa
ce am mai pregătit dulce şi dacă soţul meu mai are pentru musafiri „un
pahar de tărie”. Această asigurare pe care ţinea să i-o dau, anunţându-şi
de fapt vizita, era o mică glumă, cu răsfăţul ei verbal. Îmi spunea la
telefon sau chiar în scrisori că m-a căutat în mod repetat şi că nu a reuşit
să vorbească cu mine, când avea fie o problemă imediată, grabnică,
referitoare, spre exemplu, la transmiterea unui articol nou către o redacţie
dintr-un alt oraş, fie plăcerea irepresibilă de a-mi aduce o nouă carte,
cum anunţa într-o scrisoare concepută scurt, ca un hayku în 12 ianuarie
1987:
”Va coborî curând – cu cartea ! – spre a vă spune cât de ruşinat se
simte faţă de
D-voastră, generoasă cum aţi fost cu el,
Al D-voastră, cald devotat
şi cu cele mai prieteneşti urări,
C. Noica”
Odată sosit în familia mea, îi admiram puterea distributivă de a se
adresa fiecăruia cu ceea ce ştia că-l poate interesa şi totdeauna ajungea să
spună lucruri admirabile, pline de sensuri profunde. Cu mama mea,
melomană împătimită, discuta despre ultimele concerte simfonice la
Sibiu. Soţului inginer şi băieţilor, liceeni la Colegiul Naţional Gh.Lazăr,
de azi, le punea probleme tehnice, iar cu mine discuta literatură,
simboluri mitice cu trimiteri filosofice şi dezbăteam ultimele cărţi citite.
La început comentam fragmente din lucrarea mea de doctorat. S-a oferit
chiar să mi-o citească înainte de momentul final al susţinerii. I-am
încredinţat tot textul. Curând avea să-mi mărturisească împăcat că a citit
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atent două capitole, cele care aveau tangenţe cu filosofia, ca pe celelalte
să le răsfoiască, doar. Acelaşi lucru l-a rugat să facă şi pe Andrei Pleşu,
tocmai sosit la Păltiniş, iar la o următoare întâlnire am comentat
conţinutul acelei părţi a tezei mele de doctorat, cu observaţii pertinente şi
la fel de bine venite sugestii. Ţin minte cât de firesc i se păruse
Domnului Noica să coboare din Păltiniş cu textul referatului său aşezat
într-un plic şi să mi-l pună personal în mână, ca apoi să se retragă
degrabă. Fusese iniţiativa lui să-l scrie, căci nu mă putusem gândi măcar
să-l solicit pentru un asemenea document concret, mai ales că la Cluj
erau de mult timp stabiliţi referenţii oficiali. “Scurtul referat” al lui Noica
argumenta valoarea acestei prime abordări monografice a omului de
teatru care a fost Radu Stanca, privit în ipostază de scriitor, regizor, actor
şi teatrolog: ”Am citit două capitole din manuscrisul lucrării, rămânând
cu o excelentă impresie asupra metodei de lucru şi a pregătirii candidatei.
Rezumatul tezei de doctorat mă încredinţează acum că este vorba nu
numai de prima lucrare completă asupra lui Radu Stanca, dar şi de o
remarcabilă încercare de a-l situa în epocă. Încadrarea lui în cultura
română va putea fi apreciată de cunoscătorii-astăzi atât de numeroşi- ai
veacului XX şi ai literaturii lui. Îmi îngădui mie, ca om de cultură
filosofică, să relev justeţea referinţelor pe care le face candidata la
curentele filosofice sub influenţa cărora a putut sta Radu Stanca. În
câteva locuri ni se arată chiar pe drept cuvânt după câte îmi pot da
seama-că sensibilitatea filosofică a autorului l-a făcut de la început
contemporan cu cele mai alese spirite şi orientări ale timpului. De
asemenea mi s-a părut impresionant felul cum a ştiut candidata să releve
puterea revelatoare a unui creator copleşit de suferinţă. Într-un ceas când
absurdul, morbiditatea şi manierismul solicită tineretul nostru din toate
părţile, o asemenea lucrare face dreptate nu numai unui mare destin
românesc, ci şi fiinţei umane, prea des primejduită de proprii ei cronicari,
literatorii.“ Semnătura lui era însoţită de datarea 18 IV 1981, Păltiniş.
Punctul său de vedere asupra tezei mele de doctorat a fost citit apoi în
plen la susţinerea publică din 9 mai 1981 la Facultatea de Litere din ClujNapoca, desigur că după referatele oficiale.
Acesta n-a rămas singurul text pe care mi l-a scris filozoful. Din
timp în timp revenea la noi aducând câte o nouă carte, totdeauna însoţită
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de dedicaţie. La una dintre ultimele vizite făcute de mine la Păltiniş
împreună cu cineastul britanic Liviu Tipuriţă, sibian de origine, filozoful
mi-a dăruit poze cu el singur coborând spre Gura Râului. Deşi
încercasem să le refuz, din moment ce ele nu fuseseră făcute de mine,
Domnul Noica a insistat să le păstrez, socotind că ele se vor afla pe mâini
bune 12. Când le-am privit pe dos, ele aveau şi dedicaţii.”Celei care
pregăteşte valul de mâine.“ Aşadar în conştiinţa lui eu eram profesorul
prin excelenţă. Cine ar fi putut înţelege mai adânc decât Constantin
Noica semnificaţia unei asemenea responsabilităţi a pregătirii noilor
generaţii ? Mult mai târziu, după moartea sa, aveam să aflu că Noica
însuşi îşi propusese cândva să se implice direct în activitatea profesorală,
dar aranjamentele de culise îl împiedecaseră prin anii celui de-al doilea
război mondial să ocupe postul de conferenţiar, pus în concurs în 1943 la
Catedra de filozofia culturii din Universitatea bucureşteană. Fusese
preferat, fărăr a fi fost şi pe drept mai bun, un alt candidat, I. Zamfirescu,
aşa că o nostalgie a profesoratului l-a urmărit întreaga viaţă. Întrebarea
pe care o punea în mod cu totul frecvent, când avea ca musafir la Păltiniş
cadre didactice universitare era “Ce satisfacţii v-a adus profesoratul?”În
anii aceia, care erau ai socialismului târziu strict canonizat, răspunsul mi
se părea previzibil şi incomparabil mai şablonizat decât în prezent. Poate
de aceea, nu-mi explicam pe moment de ce Domnul Noica revenea
mereu cu această întrebare. Constatam că ideea profesoratului îi devenise
de-a dreptul o obsesie.Una secretă, bine tăinuită şi vizibilă numai în acea
întrebare. Abia mai târziu, când în arhivele Universităţii din Bucureşti,
depozitate la Mărţişor, am citit filă cu filă evoluţia acelui concurs trucat,
din care a ieşit victorios candidatul care era ruda decanului, am dat
dreptate filozofului. Niciodată Domnul Noica nu mi-a vorbit despre acest
moment al vieţii lui. În schimb, am intervenit telefonic într-o emisiune a
lui Iosif Sava, care îl invitase pe vârstnicul de acum profesor
I.Zamfirescu, autorul cunoscutei Istorii a teatrului românesc. Ceea ce
m-a frapat era liniştea cu care el a răspuns la întrebarea pe care eu o
Atunci când am decis să le public în revista Manuscriptum, regretul meu
a fost produs de faptul că nu le puteam menţiona şi numele celui care le-a
realizat.
12
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transmisesem telefonic pentru el, anume:” Dacă are vreo remuşcare cu
privire la felul cum Noica fusese dezavantajat în concursul de
conferenţiar de la Universitatea din Bucureşti ?”. Profesorul Zamfirescu
a răspuns cu nonşalanţă că de fapt Noica nu avusese niciun gând de
promovare pe acel post de concurs, ci fusese împins, fără voia lui, de
către mişcarea legionară să se înscrie în această competiţie. M-am gândit
cu tristeţe că la o asemenea enormitate, care dovedea o crasă ignorare a
istoriei înseşi, filozoful nici nu mai avea cum să dea o replică, fiind de
mulţi ani plecat dintre noi. Cel care ascultase ca şi mine acea emisiune
televizată fusese Aurel Cioran, dar nu a găsit nici el o formă de ripostă
pe măsură. Aşa că s-a amuzat la o atât de grosolană neştiinţă a celui care
pretindea că în 1943 mişcare legionară ar fi avut asemenea iniţiative,
când, în realitate, ea era deja desfiinţată ca autoritate după înăbuşirea
rebeliunii din 23-23 ianuarie 1941. I-am scris, în schimb, chiar eu o
scrisoare lui Iosif Sava, a cărui cultură şi inteligenţă mă determinau să
cred că va găsi în viitoarele lui emisiuni prilejul de a corecta în numele
adevărului o asemenea explicaţie eronată, plecată pe calea undelor, cu
privire la Constantin Noica.
După publicarea în 1983 a Jurnalului de la Păltiniş semnat de
Gabriel Liiceanu, filozoful făcea tot mai greu faţă vizitatorilor veniţi să-l
cunoască, spre a obţine confirmarea valorii unor încercări creatoare. Îmi
amintesc că într-una dintre serile de cenaclu ad-hoc, la care fusesem
chiar eu solicitată să-mi exprim opinia ca literat cu preocupări de critică
teatrală, un matematician bucureştean a citit pe nerăsuflate o întreagă
piesă dramatică. Domnul Noica îmi explicase la telefon că tânărul a venit
special în concediu la Păltiniş spre a-şi prezenta în faţa lui una dintre
încercările sale literare şi n-am putut să-l refuz. Urcasem în Păltiniş,
urmând să fiu găzduită peste noapte în camera de oaspeţi a Staţiei
meteorologice şi în timpul lecturii autorului îmi fixasem câteva idei, pe
care doream să le dezvolt ca opinie. Dar nu am acceptat emiterea acesteia
înainte de cuvântul filozofului, chiar dacă din delicateţe Domnul Noica
se ferea să spună lucruri neplăcute. Ascultându-l pe Noica, aveam să
trăiesc un moment de surpriză la constatarea că el intuise exact, cu
vibrantă pătrundere, calităţile şi defectele partiturii dramatice analizate,
chiar dacă preocupările gânditorului păreau să-l fi menţinut departe de
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acest domeniu atât de special în universul artelor. Acelaşi prestigiu larg,
cultural şi ştiinţific, îl dovedise filozoful Noica în faţa fizicienilor, al
căror oaspete ales fusese la finele unei manifestări de anvergură
naţională, când în sala mare a Casei Sindicatelor din Sibiu le-a vorbit
incitant, cu o logică strălucită timp de vreo 40 de minute. Conferinţa sa
începuse cu o constatare care produsese stupefacţie în întreaga asistenţă.
Afirmaţia lui suna cam aşa:” Din Evul Mediu fizica nu a mai făcut niciun
progres”. Sfârşind conferinţa filozoful s-a pregătit să răspundă unor
întrebări adresate din public. Este neîndoios faptul că în sală se aflau
marii fizicieni ai ţării şi era de aşteptat ca ei să riposteze. S-a ridicat unul
dintre ei, recomandându-se, înşirându-şi cu atenţie titlurile ştiinţifice, ca
apoi să înceapă cu aplomb o argumentare a ideii progreselor înregistrate
de fizică de-a lungul secolelor. Aflat singur în mijlocul scenei, Noica
dădea aprobativ din cap, cu o privire coborâtă spre pământ. Era, aşadar,
de acord cu argumentele aduse. Fizicianul părea să-şi poate savura de pe
acum succesul. Dar imediat apoi Noica a înălţat bărbia şi a formulat o
judecată ce anula tot eşafodajul celuilalt. Rămas fără replică, acela s-a
lăsat în fotoliu. Un alt fizician din sală s-a înscris la cuvânt, urmând
acelaşi traseu ca vorbitorul precedent. A trecut şi el de la senzaţia
victoriei la anihilare jenantă. Duelul forţelor a continuat cu un alt şi apoi
alt specialist al domeniului. Noica cel plăpând şi modest învestmântat
apărea parcă mai firav, aşa cum stătea în picioare singur pe scenă. Dar a
izbutit să le ţină piept în modul lui surprinzător şi imparabil celor mai
prestigioşi fizicieni veniţi din toată ţara la Sibiu. Faptul părea explicabil
într-o bună parte, dar nu total, prin aria de cuprindere pe care o dădea
filozofia bine asimilată de el. Cât de bun spadasin al ideii era Noica
aveam să constat la capătul altui duel, purtat după vrerea filozofului în
“salonul literar” al casei noastre cu mai tânărul filozof din Cluj, Andrei
Marga, pe atunci lector la Universitatea Babeş-Bolyai. Pustnicit de atâţia
ani în claustrul său montan, Noica se bucura să-şi argumenteze puctul de
vedere legat de cartea care devenise obiectul analizei lui Andrei Marga
într-un articol recent apărut în presă. Consider că articolul cu pricina
funcţionase doar ca un pretext. Ceea ce s-a petrecut apoi a fost un duel de
idei straşnic şi sclipitor, între doi spadasini de forţă ai filozofiei. În mod
firesc ei s-au revăzut la Cluj, unde din mai tânăra gardă a intelectualităţii
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Noica mi-a mărturisit apoi că a remarcat două personalităţi puternice, pe
Andrei Marga şi pe Marian Papahagi. Timpul a confirmat şi în cazul lor
intuiţia axiologică a lui Noica.
Spirit viu, filozoful iniţia mereu ceva, aşa cum de altfel el
declarase afirmând: ”Aş face ctitorii cu nemiluita.“ Proiectul cu care
venise de la Festivalul naţional „Lucian Blaga” desfăşurat, dacă îmi
amintesc bine, în mai 1984 la Sebeş era publicarea filozofiei lui Lucian
Blaga, pe care la o proaspătă lectură o găsise la finele de mileniu II încă
interesantă şi modernă pentru întreaga Europă. Întrucât gândirea aceasta,
după atâtea decenii de la apariţia sa în ţară, nu răzbătuse şi dincolo de
graniţe, Noica era hotărât să ia iniţiativa de a-l traduce şi de a-l tipări în 3
limbi de circulaţie largă, respectiv, franceză, germană şi spaniolă.
Menţiona hotărât că engleza este o limbă inaptă pentru filozofie.Îmi
ceruse sfatul când era preocupat să stabilească traducătorii cei mai
competenţi, după ce la Păltiniş, sub propria-i supraveghere au fost bătute
la maşina de scris toate textele filozofice blagiene selectate de el.
Iniţiativa avea să fie materializată până la pragul financiar al publicării în
Franţa, unde lucrarea fusese susţinută şi de Mircea Eliade. Dar moartea
lui Eliade pare să fi pus o nouă stavilă în calea împlinirii proiectului, care
zace şi acum abandonat. Cine ştie când va prinde şi el viaţă?
Modelator al spiritului, filozoful îndemna specialiştii din diferite
domenii să solicite burse în marile centre europene. Când mi-a oferit şi
mie formulare pentru o bursă Humboldt în Germania, eu i-am explicat
că tocmai împlinisem vârsta fixată de germani ca limită de netrecut, ceea
ce cred că avea să devină o stavilă reală şi nu una formală, demnă de
neglijat, cum bănuia Noica. Pentru că voiam chiar atunci să public
studiul monografic consacrat lui Radu Stanca, dramaturg şi poet, desigur
că bursa mi-ar fi dat şansa de a lărgi câmpul cercetării, pentru încadrarea
creatorului lui Oedip salvat în context european. Era o şansă unică de a
scăpa de chingile îngrăditoare ale regimului socialist pentru o
documentare autentică. Noica m-a convins să încerc. În Germania se
aflau ca bursieri Liiceanu şi Pleşu. Aveam urgentă nevoie de o
recomandare a unui profesor universitar activ în acel moment. Generos,
filozoful m-a îndrumat spre Paul Cornea, istoricul literar, care ar fi putut
să cunoască unele articole publicate de mine în presa literară şi
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culturală.Iată mesajul adresat de Noica profesorului bucureştean: „Mult
stimate Domnule Cornea, Îmi îngădui să vin la Dumneavoastră cu
rugămintea de mai jos. O distinsă profesoară de română şi cercetătoare
din Sibiu, doamna Anca Sîrghie, are invitaţie de a merge în Germania,
aşa cum a fost Andrei anul trecut. Întrucât ar avea nevoie de
recomandaţia unui universitar, aţi fi aşa de bun să-i daţi una? Vă asigur
că o merită din plin. În aşteptarea unei revederi ( cu Andrei voi avea
neapărat una în legătură cu strălucitul său Platon ). Vă rog să primiţi cele
mai alese mulţumiri şi urări din partea-mi. Al D-Voastră Constantin
Noica.“ Era în vara lui 1984. În ceea ce a urmat imediat apoi m-am izbit
de nişte stavile nevăzute, care m-au împiedecat să plec în Gemania ca
bursieră, fără să fi aflat vreodată cauza exactă a acelei respingeri. Dar
poate aceasta a fost şansa de a continua dialogul cu cel care făcuse din
Păltinişul Sibiului, “o cetate de scaun a filozofiei româneşti”13, cum
afirma mai târziu, după moartea filozofului devenirii întru fiinţă, cu
vădită mândrie Ion Dur, un atent analist al operei sale. Consider că viaţa
m-a recompensat copios, atunci când am fost invitată oficial în 1999 la
Universitatea Humboldt din Berlin, unde am ţinut două conferinţe,
apreciate de colegii universitari germani şi comentate chiar elogios în
presa românească.
Atunci când s-a decis să călătorească în Germania de Est,
Constantin Noica a primit viza cu începere din 15 mai 1987. M-a vizitat,
convins că îi voi oferi datele turistice necesare. Noica ştia că aveam o
experienţă de ghid turistic şi că între toate destinaţiile oferite de O.J.T.
Carpaţi în anii aceia eu preferam R.D.G.-ul, refuzând adesea oricare altă
ţară a lagărului socialist, îndeosebi pe acelea asaltate de turiştii români
tentaţi de cumpărături rentabile. Eu căutam în mod constant cea mai
civilizată ţară a lagărului, cu muzeele ei celebre, care meritau interesul
nostru. Grupul pe care îl constituiam era format, fără excepţie, numai din
persoane bine cunoscute mie, fie colegi, prieteni, eventual elevi, ca să ne
ferim de “ciripitori”. Pentru fiecare turist al grupului meu pregăteam o
prezentare a obiectivelor cultural-turistice din traseul ales.CunoscânduIon Dur, Noica- Portretul gazetarului la tinereţe, Editura Saeculum,
Sibiu, 1999, p.12.
13

57

mi pasiunea reală pentru turismul cultural, m-a anunţat cu entuziasm
vestea cea bună. Noica mi-a mărturisit că s-a limitat în cererea sa la
R.D.G, spre a nu lăsa autorităţile, atât de suspicioase îndeobşte, să
creadă că, dacă ar fi călătorit în R.F.G., ar fi profitat de ocazie spre a
ajunge din nou la Paris sau chiar în Anglia. Nu! De data aceasta dorea să
poposească la Weimar, oraş pe care nu-l văzuse până atunci. Dar -aşa
cum mărturisea el, intrat într-un câmp al fascinaţiei- “Weimarul îl ştiu
aşa de bine !” A început să depene întâmplări despre Goethe şi
Eckermann. “Interesant, spunea el, este că dintre toate şansele pe care le
avea, Goethe a ales pe aceea de director al Teatrului din Weimar.Totuşi,
în momentul când Eckermann l-a anunţat că Teatrul a ars, el s-a arătat
senin, deloc îngrijorat, asigurându-l că se va ridica un alt teatru, în locul
celui distrus, încă unul cu mult mai frumos.” Meditaţia lui Noica asupra
formelor pe care le-a dobândit la Goethe dragostea de natură a continuat
ţintind o altă epocă, cea a creştinării. Prin aceasta omenirea s-a îndepărtat
de natură, în sensul dat unei asemenea legături de Antichitate. De pildă,
în sens grecesc se propunea admirarea unui pom, a unei plante. Or,
creştinii au nesocotit natura, înstrăinându-se de ea. Aşa Noica a ajuns la
Hegel şi de acolo la tehnica modernă, ale cărei creaţii prezente el le
socotea nişte escrescenţe inutile, asemenea unor celule care se înmulţesc
fără rost. “De ce atâtea modele de brichete- ni s-a adresat el cu iritarecând există chibritul?”. Era şi aceasta o pledoarie pentru nepărăsirea
esenţelor vieţii, iar starea lui de nedumerire filozofică s-a dovedit a fi
una prolifică spiritual.

Păstrez în acest moment, din schimbul meu epistolar cu
Constantin Noica în perioada păltinişană, încadrată între 1980 şi
1987, numai opt texte epistolare14, căci, dintr-o necugetare
vinovată nu mi-a rămas nicio copie a vreunei scrisori cu
răspunsurile mele la mesajele nicasiene. A intevenit şi un furt
făcut în autoturismul meu în 15 noiembrie 1996 la Bucureşti, când
Anca Sîrghie, Constantin Noica. Un dialog epistolar necunoscut până
acum, în „Manuscriptum” nr. 1-4, 2005, (134-141), anul XXXV, p. 384397;
14
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din faţa Bibliotecii Centrale Universitare mi-au fost luate două
sacoşe, în care printre altele aveam documente originale, cu care
doream să ajung la redacţia revistei „Manuscriptum”. Oricum, din
motive cu totul obiective, corespondenţa noastră nu putea fi
oglinda discursului verbal inimitabil al lui Noica, filosoful care
vorbea eseistic, dându-ţi senzaţia că, ascultându-l, erai în faţa unei
pagini scrise. Epistolele lui Noica, trimise mie de la Păltiniş la
Sibiu, aveau o finalitate imediată, drept care noi nu le-am dat vreo
altă importanţă decât pe aceea de mijlocitor al unui dialog, care
apoi se desfăşura în afara lor. Deşi ele nu pot reflecta frumuseţea
înalt spirituală pe care mi-o oferea dialogul verbal viu şi mereu
consistent cu filosoful, la ultima recitire a lor, am găsit importante
mai ales trimiterile la câteva evenimente culturale, precum unele
conferinţe ţinute de unul dintre noi. În scrisoarea din 3 martie 1980
domnul Noica a constatat cu mulţumire: „Sunteţi prima persoană
care-mi confirmă cu adevărat ecoul pe care-l pot avea manuscrisele
eminesciene.“ Trimiterea se face la conferinţa filosofului din 15
ianuarie 1980, deja amintită, dar fără urmarea, care îşi are istoria
ei. Şi aceasta consider că merită istorisită aici. Aşadar, în acel
moment cultural de referinţă, marcând împlinirea a 130 de ani de la
naşterea lui Mihai Eminescu, se enunţa în sala istorică a „Astrei“
din Sibiu propunerea ca celor 16 caiete copiate de Noica prin
xeroxare din manuscrisele rămase la Biblioteca Academiei, să li se
adauge celelalte până la 44. Aşa cum au promis public Viorel Cucu
şi Aurel Cotu, ca reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „Astra“ din
Sibiu, această instituţie a cărţii aflată în centrul ţării ar fi putut
pune un asemenea tezaur livresc la îndemâna cercetătorilor şi a
celor dornici să-l cunoască pe adevăratul Eminescu. Urmam un
precept nicasian, pe care filozoful îl dedicase în Jurnalul filozofic
formatorilor iscusiţi: „Ce nu ştiu pedagogii şi ştie bunul-simţ
românesc: "Nu da povaţă celui ce nu ţi-o cere, căci nu te ascultă".
Însetează-l întâi. Pune-l în situaţia de a ţi-o cere. Şi pe urmă spune-
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i - dacă ai de spus ceva.” M-am antrenat cu toată convingerea în
exerciţiul valorificării didactice a caietelor Eminescu, chiar
sfătuind în reuniunile metodice şi pe alţi colegi să o facă.

În mod firesc, în lunile care au urmat, filosoful a aflat că am început să
duc la biblioteca respectivă pe elevii care studiau la clasă pe Eminescu.
Pentru mine, ca profesor, a fost o revelaţie interesul uluitor cu care acei
liceeni de la Sibiu consultau caietele donate de filozof. Întâlnirea elevilor
cu un asemenea tezaur nu se făcea deloc la întâmplare. Foloseam ceasul
de amiazi când sala cea mare intra în pauză, căci în tot restul zilei
locurile erau ocupate aproape integral.În strategia didactică pe care miam stabilit-o, fiecare caiet eminescian era cercetat de doi elevi şi ei îşi
puteau împărtăşi impresiile de lectură, fără să deranjeze cititorii străini de
grupul nostru. Elevii aveau obligaţia să noteze ce descoperiseră în filele
caietului, urmând să-i facă prezentări la clasă.În felul acesta, în
următoarea oră de literatura română toţi elevii puteau afla ce cuprindea
întregul tezaur. Am arătat asemenea lucrări într-una dintre vizitele făcute
de Domnul Noica la mine acasă în compania “muşchetarilor”. Este
contextul în care Constantin Noica îmi mărturisea cu referire la scrisorile
eminesciene: „Am visat ca ele să fie trase în mii de exemplare, spre a fi
puse în biblioteca oricărui om de carte român. Poate că într-o zi se va
întâmpla aşa.“ Speranţa aceasta s-a împlinit abia acum, la două decenii
de la moartea sa, când Eugen Simion a definitivat într-o ediţie de lux
publicarea manuscriselor eminesciene. Dar în anii aceia de încercări
surde şi cu prea puţine şanse de izbândă Noica dorea să afle cu exactitate
câţi cititori, poate chiar cine a solicitat exemplarele copiilor la
manuscrisele eminesciene lăsate de el în mod condiţionat în custodia
Bibliotecii judeţene Astra din Sibiu. Şi nu o dată el s-a arătat nemulţumit,
după ce a cules date de la bibliotecarele aflate la sala de lectură. Aceasta
un însemna că manuscrisele nu erau cercetate. Dimpotrivă. Însă Noica nu
regăsea entuziasmul lui în interesul sibienilor pentru acele texte de o
importanţă formateare vitală.
Alteori filozoful îmi încredinţa articole de ale sale în manuscris,
care erau destinate să fie publicate în presa culturală din Cluj, situaţie la
care se face referire în scrisoarea din 29 mai 1981. Nu lipseşte din
corespondenţa lui Noica nici semnalarea unor apariţii editoriale recente,
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precum cartea lui D. D. Roşca, despre care filozoful păltinişan preciza:
„Din păcate este singura lui urmă deosebită în filosofie. S-a dăruit prea
mult profesoratului şi traducerilor, rămânând secundar pentru un destin
filosofic.“ Aşadar, filozoful păltinişan pleda cu subtilitate pentru o
echilibrată dozare a efortului didactic, care nu trebuia să anihileze
cercetarea creatoare. O asemenea judecată emana din convingerea sa că
fiecare dintre oameni îşi poate găsi forma în care să se împlinească în
plan profesional şi social. Ca atare, intelectualii autentici trebuie să aibă
clar stabilit domeniul în care pot da ceva marii culturi. Pentru că el
însuşi îşi circumscrisese cu exactitate domeniul de interes şi de
manifestare, atunci când l-am invitat la o dezbatere dedicată prozei
româneşti contemporane, organizată la Sibiu, mi-a răspuns firesc că este
o temă în care se considera necunoscător.
În schimb, Constantin Noica îmi făcea invitaţii să-l vizitez împreună
cu prietenii mei clujeni, Delia şi Andrei Marga, cu care am şi urcat la
Păltiniş anume ca să-l salutăm şi să stabilim noi repere bibliografice la
anumite teme de interes momentan, atunci când prietenul nostru clujean
tocmai se întorsese din Germania cu o bogată documentare de
specialitate. Ce rar fruct de aur era acela în anii socialismului ! În alt
rând, l-am condus la Păltiniş pe d-l profesor Gavril Scridon, şeful
Catedrei de istoria literaturii române din Facultatea de Filologie a
Clujului, iar nouă ni s-a alăturat şi profesoara Sanda Odaie, colega mea
în specialitate. Am simţit de fiecare dată că Domnului Noica i-a făcut o
reală plăcere discuţia ce s-a purtat cu asemenea oameni de un cert
rafinament profesional şi spiritual. Ştiam prea bine chiar de la Domnul
Noica cât era de selectiv în acceptarea invitaţiilor, chiar atunci când
tema propusă era un interviu despre cartea lui Liiceanu, intitulată
Jurnalul de la Păltiniş. Dacă un interviu nu intra în vederile sale, în
schimb despre cartea aceasta ne-a făcut mărturisiri dintre cele mai
surprinzătoare, pe când se afla într-o vizită la mine acasă, în luna mai
1984, când aveam ca musafir şi pe poetul Dumitru Chioaru, fost elev la
Colegiul Naţional Gh.Lazăr din Sibiu. Noica ne-a povestit plin de vervă
că nu ştiuse absolut nimic şi nici nu avea cum să bănuiască preocuparea
lui Liiceanu de a nota ceea ce se întâmpla în timpul popasurilor sale la
Păltiniş. În opinia lui, o asemenea carte se publică numai după dispariţia
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celui prezentat acolo, mai ales că unele amănunte, ca felul cum filozoful
dormea sforăind sau cum mânca etc. etc. n-ar fi trebuit imortalizate. Pe
de altă parte, Liiceanu a dat şi unele cifre greşite, aşa cum era întinderea
moşiei tatălui său. Ei bine, moşia familiei Noica fusese în realitate cu
mult mai mare ! Apoi, unele afirmaţii făcute cu spontaneitate de dragul
dialogului ar fi putut să-i supere soţia: “Ce va zice Mariana când va citi
că eu am afirmat în faţa tinerilor mei prieteni că cea mai rea afacere este
să ai o căsnicie bună?” Antrenată în joc, am observat la rândul meu că, în
realitate, dedicaţia scrisă de Noica elevelor mele nu viza Liceul Gh.
Lazăr din Sibiu, cum menţionase Gabriel
Liiceanu, ci Liceul
Economic.Confuzia se datora, credeam eu, faptului că la Sibiu lumea se
obişnuise să mă ştie profesoară a L.G.L-ului. Dar Noica a continuat,
spunându-ne că, dacă la prima lectură a cărţii făcuse în gând toate
aceste reproşuri autorului ei, la o a doua parcurgere a textului a ajuns la
concluzia că totul poate fi lăsat aşa cum a fost scris.În sinea mea, nu
reuşeam să asimilez ideea că Liiceanu a izbutit să scrie o asemenea
carte, bazată pe observarea continuă a acelui guru al său, care era în anii
aceia aprigi filozoful Noica, fără ca el să bage de seamă. Bănuiala mi s-a
spulberat, însă, câteva săptămâni mai apoi, când vizitând pe Gabriel
Liiceanu şi pe Andrei Pleşu la Heidelberg, faptul că Noica nu avea cum
şti ce scrisese Liiceanu mi-a fost confirmat cu tărie chiar de autorul
cărţii. Liiceanu urma să revină după anii săi de bursă în ţară şi îmi
mărturisea că primul popas, chiar înainte de revenirea acasă la Bucureşti,
va fi la Păltiniş, unde va afla ce impresie i-a lăsat lui Noica această nouă
carte a lui.
L-am auzit pe Domnul Noica repetând adesea cu blândeţe că el
trebuie să-şi organizeze cu parcimonie timpul dedicat ultimelor creaţii,
drept care a ales acest cuib de linişte al Păltinişului. Aşadar, scrisorile
corespondenţei noastre aveau o funcţionalitate practică evidentă. Ele
dovedesc peremptoriu că prietenia noastră spirituală pulsa în ritmul
activităţii celei mai concrete. Îl invitam peDomnul Noica la conferinţele
pe teme de artă, pe care le aveam programate la Casa de cultură a
Sindicatelor din Sibiu. La cele pe care el le accepta la Sibiu încercam să
nu lipsesc, înţelegând că aş fi pierdut mult. Nu mai ascultasem niciodată
asemenea discursuri, în care pe un ton firesc se spuneau lucruri atât de
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deosebite. La fel de firesc ne vorbea în dialogurile noastre şi despre
personalităţi importante. De Emil Cioran şi de Mircea Eliade îl lega pe
Noica o veche prietenie, după cum ne povestea la revenirea de la Paris,
unde tocmai îi vizitase prin 1983 şi doi ani mai târziu, dacă nu mă înşel.
Cândva, mergând împreună spre casa din strada Dealului nr. 40, Sibiu,
unde eram invitaţi de Aurel Cioran, l-am auzit spunând:
“– Domniţă Anca, ştii ce mi-a spus Andrei Pleşu? Că eşti o femeie
frumoasă. Eu am fost atât de preocupat de frumuseţea dumneatale
intelectuală, încât nu m-am gândit şi la partea aceasta exterioară. Dar ştii
că Andrei are dreptate ?“ Desigur că am fost pe moment tentată să cred
că asist la un gest de galanterie delicată, în care din discreţie Noica punea
pe seama altuia o observaţie a lui însuşi. Dar una atât de intimă, ca aceea,
nu se aflase niciodată în raza de interes a discuţiilor noastre. Ştiam că
ori de câte ori vorbea de o nouă persoană, cu care intra în contact,
comenta cu cochetărie masculină şi această calitate, parcă simţindu-se
măgulit de câte femei frumoase îl întâlneau la Sibiu. Eu mă socoteam de
acum prea clar clasată între prietenii lui temeinici din Sibiu, ca să mai
comport vreun interes pe latură exterioară, fie ea fizică sau vestimentară.
Mai apoi, aveam să constat că în dedicaţiile cu care mi-a oferit unele
cărţi ale sale ideea a reapărut. Pe cartea Scrisori despre logica lui
Hermes 15 păstrez dedicaţia: „Doamnei Anca Sîrghie, a cărei fiinţă stă
întreagă sub semnul frumuseţii, cu admiraţia prietenească a lui
Constantin Noica, februarie 1986.“ Invitat la ziua mea de naştere din acel
an, când s-a întâlnit în casa noastră şi cu Andrei Marga, sosit de la Cluj
pentru acest eveniment, Domnul Noica mi-a adus şi o a doua carte
Povestiri despre om. După o carte de Hegel, pe care figura dedicaţia:
„Pentru Anca Sîrghie, care ar putea, dânsa singură, reprezenta un capitol
în cartea Povestirilor despre om. Cu veche admiraţie, Constantin Noica
Păltiniş, 1986“.Rugămintea invitatului meu era ca abia după plecarea lui
să citesc ce mi-a scris pe cărţile făcute cadou. Am respectat-o! Cum
puteai să nu te emoţionezi în faţa unei atât de delicate forme de
manifestare a prieteniei?
15

Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura „Cartea
Românească“, Bucureşti, 1986.
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În martie 1986 am urcat la Păltiniş pentru o vizită specială,
întocmai aceleia pe care dânsul mi-o făcuse cu o lună înainte şi i-am
oferit cadoul meu, un exemplar din Septuaginta. Numai că mai mare a
fost surpriza care m-a aşteptat pe mine în următoarele zile, când parcă
neîncrezător în cuvintele spuse prin viu grai, filozoful mi-a mulţumit în
mod neaşteptat pentru cadoul spiritual făcut, printr-o scrisoare datată 19
martie 1986. Am rămas uimită să constat că o epistolă avea pentru el
importanţa clasică de dar şi de necesară confesiune. Iată textul:
”Stimată şi iubită Coniţă Anca,
După câteva încercări nereuşite de a vă găsi la telefon, îmi dau seama
că este cu mult mai potrivit să vă scriu. Mi-aţi făcut o atât de mare
plăcere cu darul D-voastră, Septuaginta, încât trebuie să vă exprim întralt fel decât telefonic recunoştinţa mea.
În fiecare seară – când ziua mi-a fost normală – citesc câte 2 pagini
din Noul Testament, text grec şi latin. Septuaginta îmi lipsea şi mi-o
doream! Îmi este cel mai frumos dar pe care-l puteam primi, iar faptul că,
în ritmul în care o voi citi, îmi va lua 8 sau 10 ani, reprezintă, pentru
mine, urarea Dvoastră mişcătoare de viaţă lungă şi neclătinată în cele ale
gândului.
Cum să vă mulţumesc? Poate spunându-vă că ori de câte ori mă voi
gândi la
D-voastră mă voi certa singur că nu voi fi ştiut să vă mulţumesc
îndeajuns.
Vă doresc toate împlinirile, pe măsura celor pe care înzestrarea şi
vrednicia D-voastră le vestesc de pe acum.
Al Dvoastră, cald devotat,
Constantin Noica
P. S. O carte nouă de-a mea, în curând.” 16
16

Vezi Sîrghie, Anca, Constantin Noica. Un dialog epistolar necunoscut
până acum, în „Manuscriptum” nr. 1-4, 2005, (134-141), anul XXXV, p.
384-397.
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Tradiţională a devenit vizita pe care o făceam la Păltiniş de ziua
numelui din 21 mai, la Sfinţii Constantin şi Elena.Ştiind că într-o zi ca
aceea a anului 1986 Mariana, soţia lui, nu-i era alături, preparasem cu o
seară înainte o tartă, la care urma să adaug chiar sus, în camera lui Noica
din Păltiniş, fructele şi frişca. Înţelesesem cât de mult îi plăceau
sărbătoritului tartele din care îl serveam când mă vizita la mine acasă în
Sibiu. Mă gândeam, de asemenea, că vor veni nişte musafiri şi doream
să aibă cu ce să-i servească. Zis şi făcut! După programul de şcoală, am
plecat direct la cursa de Păltiniş, cu nădejdea să ajung cât mai degrabă la
vila 12, unde se stabilise în cele din urmă. Eu îl vizitasem în alte două
locaţii, în cea din vila 23, cu o cameră mult prea mică şi în aceea de
lângă staţia autobuzului, care era luminoasă şi largă, dar prezentase
dezavantajul de a fi fost prea în calea tuturor, ceea ce-l scosese pe filozof
din ritmul său de studiu şi de creaţie, făcându-l să caute un loc mult mai
ferit. Îl găsise, căci vila 12, cu încăperi la parter şi camere la etaj îi
asigura un alt respiro şi acel minim confort pe care dânsul îl solicita.
Noica se mulţumea cu atât, parcă încercând să ignore nişte incomodităţi
evidente. Avea o vorbă pe care mi-o repeta în taină: ”Ce bine că nu m-a
vizitat Mariana nici măcar o singură dată la Păltiniş, căci nu m-ar fi lăsat
să locuiesc în asemenea condiţii.” Aşa cum îşi dorise noul locatar, pe
peretele înclinat al mansardei, pictorul Vespasian Lungu i-a desenat o
frescă ce amintea bizonii de la Altamira. Noica era mândru, amuzându-se
parcă de o asemenea năstruşnicie artistică, ce nu va scăpa mai târziu de
interpretări simbolice. Desigur că pentru a termina de preparat tarta cu
care soseam în ziua aniversară din acel martie 1986 aveam nevoie şi de
puţin lapte. Cum în Sibiu nu era uşor de procurat, m-am bazat pe
posibilitatea de a cumpăra din Păltiniş acest produs mult căutat, ştiind că
voi fi ajutată de meteorologul Nicolae, care, ca de obicei, m-a şi aşteptat.
Era vecinul de mare nădejde al filozofului, căci atât timp cât era alături
de Noica, filozoful putea fi scutit de unele munci trudnice, precum
procurarea lemnelor pentru încălzire. Având laptele necesar cremei de
tartă, credeam că, în fine, depăşisem tot ce fusese mai greu. Ajungând în
camera Domnului Noica, pe care l-am felicitat şi, dar m-am pomenit în
faţa unui obstacol şi mai mare. Sperasem zadarnic că există în cabana 12
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vreo formă de aragaz ori o plită de sobă. Nu, nu exista, iar singurele
surse de căldură erau un reşou şi focul din teracotă.Ce să mă fac?
Trebuia să mă descurc. Aşa că, folosind un ibric, am încălzit laptele şi
astfel am pregătit budinca necesară. Restul s-a petrecut sub ochii de copil
încântat ai sărbătoritului, care a urmărit însiroparea tartei, aşezarea
fructelor, gelatinarea şi ornarea cu frişcă.Unde să punem la răcoare tarta
abia terminată? Am scos-o pe balcon pentru puţin timp, dar Noica s-a
grăbit să mă avertizeze cu emoţie, că s-ar putea să vină hoaţele de
veveriţe şi să facă prăpăd. Am prevenit orice asemenea pericol, stând cu
ochii aţintiţi pe cea mai chinuită tartă pe care o făcuse vreodată. Ea
fusese coaptă noaptea, purtată cu grijă o dimineaţă întreagă în cancelaria
liceului, urcată în Păltiniş, ca în fine acolo să ia firma atrăgătoare şi să
primească gustul delicios, care îi plăcea Domnului Noica. Am savurat
împreună produsul atâtor eforturi. Era exact ora la care trebuia să prind
cursa de întoarcere spre Sibiu. Şi tocmai pe când ieşeam, sosea un
musafir, chiar un coleg de-al meu, profesorul anglist Didi Cenuşer.
Speram că surpriza mea l-a bucurat şi ajungând acasă am telefonat
Marianei, soţia filozofului, pe care am asigurat-o că momentul
sărbătoresc al lui Dinu Noica decurgea bine, chiar dacă ea nu se putuse
deplasa la Păltiniş. Chiar aşa s-a dovedit a fi sărătorirea din acel an, fără
vreun fast, dar cu multă simţire arătată de câţiva prieteni sibieni.
Ştiam că Domnul Noica îl vizita la Sibiu pe profesorul Stamp, cu
care îşi lămurea anumite pasaje scrise în limba germană, făcându-i
plăcere să-i vadă şi la Păltiniş pe cei doi profesori matematicieni, adică
pe el şi pe Gabriela, soţia sa. Uneori cădeam de acord asupra orei când dl Stamp putea să vină la mine acasă, ca să-l preia pe Noica, pentru o altă
parte a programului său sibian din acel moment. Domnul Noica îmi făcea
confesiuni privind dezamăgirile produse de “muşchetari”, de care în fapt
era cum nu se poate mai mândru. Participa cu interes la acele reuniuni
din „salonul literar“, cum îi plăcea lui Noica să numească sufrageria
casei noastre sibiene din strada Dr. Stâncă, nr. 17, unde s-a întâlnit în
repetate rânduri cu profesorul Andrei Marga şi cu soţia lui, Delia, dar şi
cu academicianul Eugen Simion şi scriitorul Mircea Ivănescu, cu
Laurenţiu Ulici şi Doina Uricaru, cu Vasile şi Felicia Avram, colegii şi
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prietenii mei, cu profesorul Mircea Tomuş, cu poetul Dumitru Chioaru,
cu medicul Gheorghe Telea şi alţii.
Uneori, mai ales când nu reuşea să mă contacteze telefonic în ziua
precendentă, Domnul Noica mă aştepta la ieşirea din liceu, la un
moment dat ştiindu-mi chiar programul de şcoală.Se întâmpla ca unii
colegi de cancelarie să-l recunoască şi veneau să mă anunţe cu interes şi
emoţie că am o asemenea vizită deosebită. Era o surpriză plăcută, cu
adevărat, pentru că după ce ne întâlneam, îmi propunea să ne plimbăm
prin oraş sau să facem o vizită familiei Cioran, prieteni de nădejde. Întrun rând, mi-a venit ideea de a-l ruga de distinsul prieten, abia intrat în
liceu, să-mi facă plăcerea de a se întâlni cu elevele unei clase, căci
tocmai le vorbisem despre importanţa prepoziţiei ÎNTRU, plecând de la
demonstraţia făcută de filozof.Le vorbisem despre spiritul incandescent,
despre sufletul său nobil, despre modelul de onestitate intelectuală şi
omenească, poate chiar şi despre părerea excepţională pe care o avea el
despre Sibiu, văzut ca “Heidelberg de altădată” sau despre dragostea sa
pentru Mărginime. Nu a fost uşor să-l conving, căci am simţit imediat
rezerva pe care o avea Noica în acel moment la ideea unui asemenea
dialog. Dar pentru că eu nu renunţam la ideea unei şanse rarisime pentru
elevele mele, filozoful a consimţit în cele din urmă să urce în pas încet
spre clasa cu pricina. Am deschis uşa, l-am poftit să intre şi apoi cu mare
încântare le-am anunţat pe fete că ne face onoarea să ne viziteze marele
filozof Constantin Noica. Elevele şi-au aţintit privirea asupra fizionomiei
sale, apoi asupra vestimentaţei modeste, asupra ghetrelor din picioare şi
deodată am realizat cât de dezamăgite erau. Ele probabil se aşteptau să
vadă un bărbat superb ca fizic şi neapărat un tânăr, doar le vorbisem cu
atâta entuziasm despre atâtea feluri de frumuseţe la acest om. Da, nu se
vedea deloc uşor această frumuseţe la gânditorul care le făcuse o
dedicaţie, transmiţându-le convingerea că “lumea stă într-un drăguţ”.Le
ceream chiar prea mult unor fete de 16 ani, anume să facă o legătură
între ideea de frumuseţe şi imaginea unui om vârstnic. Dialogul a mers
poticnit până la capăt. Nu am reuşit să ameliorez situaţia nici repetândule fetelor faptul că tocmai filozoful Constantin Noica făcuse cadou
elevilor sibieni manuscrisele lui Eminescu, consultate de ele. Aceasta nu
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înseamnă deloc că, maturizate în anii următori, acele eleve de atunci nu
au păstrat cu sfinţenie în minte întâlnirea lor cu Constantin Noica.
Ce soartă au avut manuscrisele Eminescu la Sibiu? Iată o altă
poveste şi încă una cu totul nefericită. După vreo 3 ani în care am
experimentat cu mare succes consultarea de către liceeni a caietelor
Eminescu, s-a întâmplat ca în timpul unei vizite în care era însoţit de doi
dintre “muşchetari” să-l aud pe Noica spunându-ne tuturor că va lua
Bibliotecii Astra caietele, pe care le solicitau moldovenii la Ipoteşti şi
Botoşani. Din scrisoarea pe care tocmai o primise de acolo reieşea
promisiunea că biblioteca lor va realiza ceea ce sibienii n-au izbutit. Pe
dată am constatat că timpul stabilit în conferinţa din 1980 expirase deja
de mult, iar dintre cei doi reprezentanţi ai prestigioasei instituţii culturale
sibiene, nu mai activa acolo decât unul, căci profesorul Viorel Cucu
fugise din ţară în vara anului 1982. Totuşi am rugat pe Domnul Noica sămi lase un răgaz, ca să vorbesc cu profesorul Aurel Cotu, singurul care
putea să-mi dea o explicaţie clară pentru ceea ce se întâmplase între
timp.L-am întânit şi cu stupoare am aflat că “nu se poate face nimic în
problema copierii manuscriselor eminesciene.“ Am considerat că este o
ruşine imensă pentru prestigiul cultural al Sibiului, ca o asemenea
promisiune să nu fie onorată, mai ales socotind că, cel puţin pentru
liceenii oraşului, pierderea era imensă. Domnul Cotu nu părea dispus sămi dea vreun amănunt, ci repeta eliptic numai concluzia „Nu-i nimic de
făcut!” Atunci când am propus să nu acceptăm înfrângerea, ci să
mergem mai sus, pe un ton care era mai mult resemnat decât încurajator
el mi-a spus doar un cuvânt : “Încearcă! “ Nici nu puteam concepe să
renunţ. Am decis să merg în audienţă la profesorul Ionică Munteanu,
matematician, devenit pe atunci secretarul cu Propaganda ideologică la
Partidul Comunist. Era o funcţie importantă şi ca atare profesorul
respectiv, care totdeauna mă saluta pe stradă cu atenţie, avea şi o imensă
putere de decizie în problemele culturale. Când m-am pomenit în faţa lui
şi i-am explicat că solicit o sumă rezonabilă de bani, cu care mă ofer
chiar eu să fac copierea aceea nerealizată de bibliotecarii sibieni din
prestigioasa instituţie a cărţii, s-a arătat cu totul deschis. Era gata să
batem palma, când lui i-a venit o idee, aceea de a cere sfatul directorului
Bibliotecii Astra. Pe moment nu m-am întrebat de ce nu-l văzusem pe
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directorul Ion Holhoş la conferinţa despre Eminescu din ianuarie 1980.
Dar am înţeles imediat apoi, anume când de pe partea cealaltă a firului sa auzit un vedict care m-a cutremurat :”Tovarăşe secretar, nu avem
nevoie de niciun cadou de la un legionar ca Noica.“ Eram contrariată. Să
fi fost Constantin Noica legionar? Nimeni nu vorbise în jurul meu de
aşa ceva. Şi apoi ce legătură aveau manuscrisele eminesciene cu oricare
mişcare politică a veacului al XX-lea ? Tovarăşul secretar, roşu de felul
său la faţă, a devenit pe dată livid, iar receptorul era mai, mai să-i cadă
din mână. Orice argument şi ripostă au fost zadarnice. Opacitatea
interlocutorului meu era evidentă. Am plecat descumpănită. Iar la câteva
zile Domnul Noica însoţit de meteorologul Nicolae au luat drumul
Botoşanilor. Ştiam că duceau cu ei caietele eminesciene. A acceptat
rugămintea mea de a păstra la Sibiu măcar câteva exemplare. A stabilit
cele vreo 5 caiete, dar m-a asigurat că ele vor putea f icercetate numai la
filiala din Păltiniş a Astrei şi nicidecum la Sibiu. Ce s-a întâmplat cu
caietele purtate spre Ipoteşti şi cum au fost ele completate? Nu a fost
deloc uşor să se realizeze copierea cu zeaprintul fabricii Electrocontact.
Nădejdea a rămas în anii din urmă în seama lui Gabriel Liiceanu, care a
recurs la aparatura performantă a tipografiei Monitorului Oficial. La
Biblioteca Academiei Române până la urmă treaba s-a isprăvit, graţie
academicianului Eugen Simion. Dar Sibiul rămăsese de ruşine în ochii
lui Constantin Noica. Şi nici era prima lui dezamăgire în acel proiect.
Totuşi stupoarea mea se lega şi de ideea că Noica fusese legionar.
Cum aşa? Niciodată eu n-aş fi bănuit. De aceea n-am ezitat să-l întreb
chiar pe Domnul Noica, iar negarea unei activităţi de legionar s-a făcut în
termeni edulcoranţi:”Nu, eu n-am fost legionar, coniţă Anca, dar toţi
intelectualii au avut de suferit în anii aceia de după război. Eu eram la
marginea valului.“ Ceea ce pomenea, în schimb, era faptul că fusese
închis. La anii de temniţă el se referea într-o formă aproape amuzantă
indiferent ce asistenţă avea în acel moment: ”Pe vremea când alţii se
îngrijeau de hrana mea, lăsându-mă pe mine să gândesc în linişte...“,
fraza continuând cu ceea ce dorea el să comunice. N-ar fi drept să nu
spun că de nişte microfoane puse în camera lui din Păltiniş pentru
ascultare ne temeam cu adevărat în acei ani grei de socialism românesc,
iar ceea ce ni se părea periculos de comentat lăsam numai pe seama
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plimbărilor pe aleile Păltinişului. Aşa mi-a povestit cum îl cunoscuse la
Londra pe dr. Liviu Cristea, o rudă a mea, care cu experienţa sa
radiofonică acumulată zeci de ani la B.B.C. susţinea în acei ani între
altele o emisiune de filatelie la Radio Europa Liberă, sub pseudonimul
Radu Pârvan. La asemenea situaţii făcea Domnul Noica aluzie în
scrisoarea trimisă din Păltinş în 26 I. 1984, în care mi se confesa
astfel:”….Trăiesc din ce în ce mai retras şi numai o magiciană ca Dvoastră m-a putut purta prin zăpezi două ore, acum câteva zile. Vă rog să
nu mă faceţi să cobor în Februarie. Poate urcă vreun prieten aci, dacă
vrea să mă vadă. În convingerea că, dezaprobându-mă, mă înţelegeţi,
totuşi, rămân al D-voastră supus şi devotat, C. Noica “
Şi Domnul Noica a continuat să gândească, să scrie şi încă rodnic.
Aşa l-am cunoscut eu în ultimii 7 ani de viaţă, rodind ca un pom mănos.
În generozitatea sa funciară, Domnul Noica se bucura de fiecare succes
şcolar al meu. Mă încuraja în ceea ce scriam. În chiar primul an din cei
şapte în care ni-a fost dat să comunicăm, mă aprecia epistolar într-o
formă de-a dreptul memorabilă. Prima lui epistolă trimisă mie se încheia
astfel:”:Ştiţi versul: Semăna-ţi-aş numele/ în toate grădinile.....” V-aş
semăna râvna în toate şcolile.” Erau cuvinte încurajatoare scrise de el în
5 martie 1980, iar azi privindu-le retrospectiv înţeleg că ele m-au marcat.
Este sigur lucrul acesta. Aprecierile lui Constantin Noica au fost pentru
mine mai mult decât o medaliere sau o premiere naţională, căci ele au
funcţionat ca un atestat, cu rol propulsor în plan spiritual.
Într-o zi de la fine de noiembrie a anului 1987, pe când ştiam că
lucrase rodnic cu Andrei Cornea, vestea că Domnul Noica a fost internat
la Spitalul Judeţean din Sibiu în urma unui accident petrecut în chiar
camera sa din Cabana nr 12 de la Păltiniş ne-a tulburat profund.Era o
veste imposibil de asimilat. Îmi aminteam sprinteneala cu care ne însoţea
când călcam pe lespezile îngheţate ale Păltinişului şi care îl făcea de
invidiat. Câtă siguranţă avea! Era de neîntrecut. Şi acum? Înţelegeam că
urma să fie operat la secţia de ortopedie, condusă de medicul Ioan Marin,
venit de curând de la spitalul Elias din Capitală.Despre medic se şoptea
că este mai degrabă un teoretician, decât un chirurg cu experienţă de
practician, dar aceasta putea fi o răutate. Îl cunoscusem personal. Era
împreună cu soţia sa, profesoară de engleză, când m-au solicitat să-i ajut

70

la aleagerea în Sibiu a unei locuinţe pe măsura gustului lor. Acum când
Domnul Noica era într-o stare atât de gravă, simţeam că trebuie să-l ajut
şi eu. Refuzase să fie dus în capitală de către muşchetari printr-o
formulare paradoxală: „Decât să mă trataţi la Bucureşti, mai bine mor la
Sibiu. ”Ce puteam face eu pentru un asemenea prieten de excepţie?
Din primul moment, când am intrat să-l văd la Reanimare, am adus
cu mine toate medicamentele străine pe care le primisem de la fratele
meu din Germania, unde lucra cu medici de toate specialităţile, care
tratau felurite afecţiuni. Era acolo o pungă mare cu medicamente. I-am
rugat pe medici să folosească tot ce se potrivea cu diagnosticul
bolnavului, care avea o fractură de şold. Rând pe rând analizele refăcute
zilnic stabileau slăbiciunea altor sisteme organice, care cădeau pe
principiul dominoului. În prima noapte de spitalizare trecuse peste
primejdia unei embolii. Medicii amânau zilnic operaţia. Încă o zi de
aşteptare! El nădăjduia, aşa cum era şi omeneşte. De câte ori soseam cu
mâncare gătită şi cu fructe, îl auzeam spunând că va fi operat mâine.
Mereu mâine. M-am adresat medicului, parcă nemaiavând răbdare, dar
cuvintele ortopedului m-am surprins:”Dumneavoastră doriţi ca eu să
omor pe cel mai mare filozof al ţării?”.Se cereau noi analize şi răbdare.
Noica era pudic peste măsură. Spălatul pe picioare nu se putea face în
prezenţa doamnelor. Îi respectam dorinţa, mai ales că veniseră Liiceanu
şi Pleşu şi apoi Nicolae. Ştiu exact ce mult îi lipsise omul acesta de
nădejde în lunile precedente accidentului. O înţeleseserăm mai ales noi,
sibienii care îl vizitaserăm între timp. În ultimele luni de şedere
păltinişană organismul lui Noica era tare slăbit. Dar pacientul nădăjduia
într-o însănătoşire. Directorul spitalului l-a supus efortului de a vorbi,
spre a fi înregitrat. Nu mi s-a părut un semn de bun augur. Câteva
doamne ale Sibiului ne-am organizat să-i aducem la spital zilnic mâncare
gătită proaspăt şi gustos.Rândul meu s-a nimerit a fi cam la o săptămână
de la accidentare, aşa că în ziua precedentă am pregătit cu toată
preocuparea o supă din găină de casă, o friptură cu pure de cartofi şi
lapte de pasăre. Aveam în ziua aceea de început de decembrie 1987
program la şcoală, dar înainte de a pleca am sunat la secţia de ortopedie,
unde mi-a răspuns cineva că medicii sunt într-un consiliu, preocupaţi de
starea pacientului. Se delibera problema operaţiei. Mi s-a părut că balanţa
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se pleca, în sfârşit, spre efectuarea intervenţiei chirurgicale mult dorite de
pacient. Venind la prânz de la liceu, am dat un nou telefon la spital şi mi
s-a spus că pacientul Noica nu a fost operat. Într-o suflare eram deja la
spital, cu mâncarea preparată de mine. Dragul nostru bolnav era
supraveghet de medicul de gardă al secţiei, dar nu era nimeni altcineva
acolo. Pacientul sufla cu greutate, hârâit, cum nu se întâmplase în
ultimele zile. Iar la amândouă mâinile avea puse perfuzii. La încheietura
cotului apăruseră nişte vânătăi imense ca nişte medalioane. Patul era
ridicat oblic, spre a-l ajut la respiraţia aspră. S-a bucurat de bunătăţile
aduse de mine. Mi-a spus cu mulţumire că va avea suficient ca să
mănânce două zile, mai ales că a acceptat şi conopida murată, aleasă
pentru friptura cea moale şi fragedă de la felul doi. Nu dorea pe moment
să mânănce decât laptele de pasăre. L-am servit cu plăcere. Imi
mulţumea pentru tot ce făcusem pentru el. Rugam pe Dumnezeu să-l
însănătăşească, astfel ca să mâncăm împreună asemenea bunătăţi
culinare în linişte casei noastre de la Sibiu. Aproba, iar apoi mulţumea
tuturor din familia mea pentru grija pe care i-au purtat-o.Ne-am despărţit
cu greu. Am plecat pe la ora 18 de lângă el. Îmi plângea sufletul. M-am
abătut pe la medicul de gardă, ca să aflu dacă sunt suficiente
medicamente pentru starea lui gravă. Răspunsul neutru ca ton m-a
şocat:”Da, doamnă, pacientul are un suflu aspru! Nu putem face nimic.”
Medicul Radu Ispas, ca specialist în cardiologie, căruia imediat apoi mam adresat, mi-a confirmat cât de gravă era starea din acel moment. Îl
ameninţa aceeaşi embolie ca în urmă cu o săptămână.Era o problemă de
noroc. În timpul nopţii a murit. Eu nu ştiam încă acest lucru, dar mă
temeam ca niciodată să formez numărul de telefon al spitalului. Îmi era
groază să pun întrebarea telefonic la spital, aşa cum mă interesasem
zilnic până atunci Deci, am plecat spre şcoală, dar am intrat la Biblioteca
Mitropoliei. Pe coridor am auzit vorba profesorului Mircea Păcurariu
spunând:”A murit Noica.” După orele de program am ajuns la morga
spitalului unde l-am văzut întins jos pe o targă, în costumul său cel
vechi, cu care probabil fusese înbrăcat la intenare. Am observat că nu are
cravată şi i-am procurat una, ca să-i completez ţinuta. Am alergat la
redacţia “Transilvaniei”, unde colegii erau foarte trişti. Stăruia în aer o
nedumerire: Oare unde va fi înmormântat? M-am decis să dau telefon
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direct la Mitropolitul Plămădeală.Întrebarea era: “Acceptaţi ca Noica să
fie înmormântat la Schitul din Păltiniş? A urmat un minut de tăcere. Apoi
l-am auzit răspunzând: „Desigur că accept.” I-am mulţumit nespus pentru
că voia vecinului său păltinişan se împlinea astfel. Circulase o poveste
uşor anecdotică despre solicitarea făcută chiar de către Domnul Noica în
persoană Mitropolitului Antonie Plămădeală, care îl invitase, ca de
atâtea ori la masă. Filozoful i-a mărturisit că ar dori să i se dea un loc de
veci la Schit. La această propunere, Mitropolitul se pare că i-a răspuns că
nu-i poate împlini voia decât dacă se va călugări. Replica lui Noica a
venit cu repeziciune: ”Cum, Părinte, eu n-am intrat toată viaţa în niciun
partid şi acum Dumneata vrei să intru în partidul Dumneatale?Aşa ceva
nu este posibil ! ”A fost înmormântat la Schitul din Păltiniş.
Aşadar în 4 decembrie 1987 a murit Constantin Noica. Am încercat
să-mi adun gândurile ieşite din matca eului, spre a străbate fruntariile
fiinţei. Înţelesesem că se năruise o coloană de cugetare
luminată.Păltinişul intra într-o beznă, ca o eclipsă de soare. Cum să aşez
în cuvânt ceea ce simţeam? Am încercat, totuşi să scriu câteva cuvinte
într-un jurnal...”Când întâlneşti în viaţa ta un asemenea om solar cum a
fost, este şi va fi Constantin Noica, trebuie să te opreşti, cu sentimentul
sfinţeniei în suflet, ca şi când ai deschide poarta unei grădini bogate în
care Dumnezeu a răspândit toată mana sevelor pământului. Mi-a rămas
în cuget continua rodire a acestui om, care vorbea femecându-şi
auditoriul. El vorbea eseistic şi, ascultându-l cum grăia, aveai impresia
devenită certitudine că ai de-a face cu o pagină de text scris, un eseu de
virtuozitate ideatică. Totul era rostit de Domnul Noica pe un ton familiar,
având firescul unei discuţii familiare, cu un glas natural.”

Cred că nu numai eu, ci o bună parte din lumea intelectualilor
sibieni care l-au cunoscut pe filozoful de la Păltiniş cu adevărat a
stat de atunci sub raza de acţionare a modelului nicasian. Cuvintele
scrise de Noica tinerei generaţii de liceeni de la Sibiu au
întoarceri de bumerang, încă unul izbăvitor. Dacă nu sunt mulţi
intelectuali sibieni în această situaţie privilegiată şi conştientă,
măcar câţiva dintre cei care l-au cunoscut s-au simţit impulsionaţi
în studiul lor. Chiar şi mai târziu, fără să-l fi cunoscut direct, alţi

73

cărturari sibieni i-au cercetat opera cu mult interes, scriind apoi
despre ea şi promovând-o astfel spre generaţiile studenţilor de
acum. Sunt convinsă că aceasta s-a întâmplat tocmai pentru că
Sibiul cu Păltinişul său mirific a fost sfinţit prin trecerea şi
poposirea lui Constantin Noica. Azi am putea răspunde cu propriile
lui cuvinte, asiguându-l mutatis mutandis că lumea noastră sibiană
stă “ în drăguţul de Noica”. Lecţia pe care o oferea fără
grandilocvenţă filozoful este una a rigorii în cunoaştere şi a
bunătăţii revărsate spre ceilalţi. Scrisul său era
în mod
fundamental un act de iubire a semenilor.

În foto: O parte din grupul scriitorilor participanţi la sesiunea Cenaclului
Naţional ,,Gând Românesc” aflaţi ăn vizită la mănăstirea Râmeţ au fost primţi
cu bunăvoinţă de maica stareţă Ierusalima Ghibu, în centrul fotografiei, cu
bastonul în mână.
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ

DERIVATE CU PREFIXUL NE- ÎN LIRICA
LUI TRAIAN DORZ 17: NEMARGINE ŞI
NEMĂSURĂ

În cadrul clasei de afixe ale românei, prefixele de negare
formează o categorie aparte, a cărei caracteristică o constituie
marcarea opoziţiei negativ / pozitiv. Pe plan morfologic, acestea
fac parte din sistemul derivării, iar pe plan semantic – din acela
al antonimiei.
De origine slavă, foarte răspândit în toate epocile de
dezvoltare a limbii noastre şi în toate stilurile, ne- este cel mai
frecvent şi mai productiv prefix de negare în română, cu o
complexitate semantică demnă de semnalat (motiv pentru care s75

a şi bucurat de o atenţie specială din partea cercetătorilor17),
întâlnindu-se, de obicei, la formarea cuplurilor antonimice
alcătuite dintr-un termen pozitiv şi unul negativ derivat –
mijlocul cel mai des utilizat pentru realizarea antonimiei în
limba română, pornind de la aceeaşi rădăcină. Ne- fie exprimă
negaţia propriu-zisă, opoziţia (totală sau parţială), contrariul
(neadevărat, nelămurit, nemulţumit etc.), fie conferă o valoare
privativă derivatelor, mai ales în cazul substantivelor abstracte,
___________________
17
TRAIAN DORZ s-a născut la 25 decembrie 1914, în satul Râturi (azi,
Livada Beiuşului), judeţul Bihor. La vârsta de 16 ani, aderă la „Oastea
Domnului”, mişcare religioasă iniţiată de preotul Iosif Trifa la Sibiu, în
1923, având drept scop renaşterea spirituală „a Bisericii noastre
[Ortodoxe – n.n. F.-M.B.] şi saltul calitativ moral, cultural şi social, în
Hristos, al poporului nostru” (Dorz 1993: 242). De prin 1933 începe să
scrie poezii de factură mistică, pe care le trimite spre publicare la Centrul
„Oastei Domnului” din Sibiu. Începând din 1934, Dorz devine
colaborator apropiat al preotului Trifa, iar un an mai târziu îi apare
primul volum de versuri, intitulat La Golgota. Continuă să scrie şi să
publice în libertate până la sfârşitul lui 1947, când este arestat de
Securitate. Cu foarte puţine întreruperi, a petrecut 17 ani în închisorile
comuniste, acuzat fiind pentru apartenenţa sa la mişcarea „Oastea
Domnului” (organizaţie ce fusese scoasă în afara legii), pentru activitatea
intensă şi bogată în cadrul acesteia, pentru implicarea în coordonarea ei
la nivel naţional, pentru scrierea, posesia şi răspândirea de materiale
religioase neautorizate. În ciuda condiţiilor de detenţie, a repetatelor
arestări, anchete, percheziţii, ameninţări, amenzi etc., Traian Dorz
creează sute şi mii de poezii, deschizând lunga serie a Cântărilor
Nemuritoare; cele mai multe au fost puse pe note şi constituie un
veritabil tezaur muzical al asociaţiei „Oastea Domnului”, însă ele au
ajuns să fie cunoscute şi de către membrii altor confesiuni creştine. În
perioada regimului comunist, volumele sale au putut circula (în
clandestinitate) numai sub formă dactilografiată sau copiate de mână, iar
o parte dintre poezii au văzut lumina tiparului în străinătate, prin
bunăvoinţa unor creştini care au apreciat talentul creator, spiritul profund
religios şi vocaţia de „misionar laic” a acestui poet român. Traian Dorz a
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redând lipsa, absenţa, insuficienţa noţiunii exprimate de bază
(neastâmpăr, necurăţie, necuviinţă, neplăcere, nesomn, neştiinţă etc.)
(vezi FCLR II 1978: 164). Funcţia fundamentală a lui ne- este deci
aceea de a nega conţinutul semantic al bazelor cărora li se ataşează,
formând cuvinte cu valoare negativă în raport cu noţiunile pozitive
corespunzătoare.
În multe contexte, o calitate a formaţiilor cu prefixul ne- n-o
reprezintă însă – din punct de vedere stilistic – numai negarea
cuvântului de bază, ci ele sunt marcate expresiv şi datorită faptului că,
în componenţa lor, conţin pozitivul din care au fost alcătuite, îl neagă,
exprimându-l (vezi Coteanu 1956: 95-96; Diaconescu 1974: 644-645).
Derivatele cu ne- aparţin unui număr mare de clase lexicogramaticale: astfel, potrivit normelor limbii române, aproape orice
substantiv sau adjectiv poate da naştere unui cuvânt nou cu ajutorul
prefixului în discuţie; pe lângă aceasta, ne- „creează formaţii nestabile
care, în corelaţie cu corespondentul pozitiv, alcătuiesc construcţii
expresive” (DLRM, s.v.; vezi aceeaşi idee în MDE, s.v.). Aşadar, sub
aspect logic, posibilitatea de a crea cuvinte noi prin prefixare cu neapare teoretic nelimitată18, întrucât „conţinutul oricărui termen poate
admite logic negarea lui prin simplă absenţă [subl. aut.].” (Diaconescu
1974: 644).

trecut la cele veşnice la 20 iunie 1989, în localitatea natală. După 1990,
multe dintre scrierile sale (poezii, memorii sau meditaţii) au fost
publicate în ţară, la edituri precum „Oastea Domnului” din Sibiu sau
„Traian Dorz” din Simeria.
18
În acest sens, Dominte 2003: 163 arată că, „în limba vorbită, orice
cuvânt, în principiu, poate fi derivat cu prefixul ne-, luând naştere ceea
ce am putea numi «derivate libere»”; cf. şi Noica 1996: 172: „De altfel,
în cazul lui ne-, nu cuvintele gata făcute sunt vrednice de reţinut, ci
capacitatea [subl. aut.] prefixului de a face cuvinte, ba chiar de a face tot
ce-i place, ca tăgadă, în vorbirea noastră vie.”; ne- „neagă tot ce vrei, cu
o uşurinţă pe care n-o găseşti lesne în alte limbi, ba dă îmbinări
expresive, poate fără echivalent [...]. Căci într-adevăr cu ne- te joci de-a
negatul în toată împărăţia vorbirii.” (Noica 1996: 173).
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Marea productivitate a lui ne- în română şi complexitatea
semantico-stilistică a acestuia permit, îndeosebi în poezia actuală,
realizarea unor creaţii personale ad hoc, extrem de sugestive. Ne
referim la ataşarea prefixului ne- unor substantive concrete sau
unor verbe care, în limbajul curent, nu au corespondent antonimic.
Din punct de vedere strict lingvistic, fenomenul nu reprezintă o
abatere de la regulile generale ale formării cuvintelor, unui anumit
lexem putându-i-se adăuga, pentru marcarea negaţiei, prefixul
menţionat. De altfel, în lirica modernă, derivatele negative nu au,
de cele mai multe ori, un echivalent lexical: aceste antonime, rod
al creaţiei poeţilor, sunt întrebuinţate în structuri inedite, se abat
de la uz, situându-se dincolo de rigorile normei, pe care autorii le
încalcă deliberat pentru a obţine un maximum de efecte expresive,
ilustrând disponibilităţile uluitoare ale derivatelor respective.
*
Am arătat, într-un alt studiu (vezi Băcilă 2011: 79-94), că,
printre formaţiile cu prefixul ne- utilizate în opera poetică a lui
Traian Dorz, dar neînregistrate în lucrările lexicografice, se
numără şi substantivul nehotar, în relaţie de sinonimie cu altele de
acest tip, cum sunt nemargine şi nemărginire. Astfel, margine nu
acceptă, în mod curent, o eventuală derivare cu prefixul negativ
ne-, care se ataşează, frecvent, unui adjectiv (calificativ sau
provenit din participiu), unui verb ori unui termen abstract din
punct de vedere semantic, pentru a releva o valoare negativă, un
antonim al acestuia. În poezia dorziană, am identificat însă patru
ocurenţe ale derivatului nemargine < ne- + margine – termen de
origine latină (< lat. margo, -inis), glosat în dicţionare astfel:
„(urmat, de obicei, de determinări în genitiv sau introduse prin
prepoziţia de şi în opoziţie cu mijloc, centru) parte extremă a unui
teren, a unei suprafeţe, a unei regiuni, a unei localităţi etc.”;
„punct iniţial sau final al unei suprafeţe, al unui lucru etc.; capăt,
extremitate, sfârşit”; „(fig.) limită, punct extrem până la care se
poate concepe, admite sau până la care e posibil ceva”; „(înv. şi
pop., spec.) teritoriu de graniţă; frontieră, hotar” (vezi DLR,
MDA, DEX, DLRLC, DLRM, Şăineanu, DU, CADE, MDE,
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NDU, CDER 5102, s.v.). Derivatul amintit este înregistrat numai
în câteva dintre dicţionarele consultate de noi, cu menţiunea „(rar)
nemărginire” (vezi DLR, MDA, DEX, NDU, s.v.) – o glosare prin
intermediul unui cuvânt din aceeaşi familie lexicală, dar mult mai
cunoscut şi mai des întrebuinţat (ca, de altfel, şi adjectivul
nemărginit) 19. Toate lucrările lexicografice indică drept sinonime
(figurate) ale substantivului nemargine lexemele capăt, hotar,
limită, sfârşit; aşadar, semantismul lui implică lipsa oricăror
limite, mai bine zis, negarea lor 20.
Acesta este şi cazul unui fragment dintr-o poezie dedicată
simbiozei unice dintre Adevărul absolut, generator de eliberare
spirituală (ca atribut suprem al Divinităţii)21, şi „Eterna Iubire” 22 –
o altă dimensiune de necontestat a acesteia, situată pe aceleaşi
coordonate ale infinitului; o atare legătură indestructibilă
conturează, din perspectiva veşniciei, însăşi esenţa Dumnezeirii 23:
Mihăilă 1984: 337 precizează că „substantivele cu prefixul ne- au, în
marea lor majoritate, un corelat adjectival sau verbal (adică, de la aceeaşi
temă, există un adjectiv sau un verb). Cel mai adesea corelatul este format
pe terenul limbii române.”
20
Valenţele semantice ale derivatului nemargine sunt valorificate şi în lirica
eminesciană – cf., în acest sens, următoarele fragmente din poemul Feciorul
de împărat fără de stea: „orice om în lume / Pe-a cerului nemargini el are-o
blândă stea” (Eminescu 1982: 156); „A pus în tine Domnul nemargini de
gândire.” (Eminescu 1982: 159); „aste mari nemargini unde gândiri ca stele
/ Lin înfloresc” (Eminescu 1982: 159).
21
Ideea este reflectată în mai multe pasaje biblice, îndeosebi în Cartea
Psalmilor (vezi, de pildă, Psalmii 30: 25; 50: 7; 118: 86); cf. şi Ioan 1: 14,
17; 8: 32; 18: 37 sau Ioan 14: 6: „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi
Viaţa.”; Ioan 17: 17: „cuvântul Tău este Adevărul.” (trimiterile la textele
biblice conţin titlul cărţii respective, urmat de numărul capitolului şi al
versetului / al versetelor la care se face referire).
22
Această sintagmă reprezintă titlul unui volum al lui Traian Dorz
conţinând meditaţii religioase şi publicat la Sibiu, în Editura „Oastea
Domnului”, 2007.
23
De altfel, conform preceptelor scripturistice, dragostea însăşi se bucură
de adevăr (cf. I Corinteni 13: 6); pentru ideea dualităţii Adevăr / Iubire,
19
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„Adevărul, Legea Firii / Veşnicului Savaot, / ca Nemarginea
Iubirii, / biruie şi-ntrece tot.” (CA 149, Adevărul, Legea Firii 24).
Alteori, pentru valenţele semantice legate de absenţa
limitelor în iubire, ca trăsătură definitorie a lui Dumnezeu (cf. I
Ioan 4: 8, 16) şi, în consecinţă, a celor credincioşi, autorul
întrebuinţează, pe lângă formaţiile cu prefixul ne- din această
sferă, fie locuţiunea (adjectivală / adverbială) fără (de) margini
„care este sau pare a fi nelimitat”; „(în chip) nesfârşit, nemărginit,
nestăvilit, infinit, imens”; „foarte mare, foarte întins”; „foarte
puternic, foarte mult, intens” (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC,
DLRM, CADE, MDE, NDU, s.v. margine); „(metaforic)
atotputernic şi veşnic” (DLPE, s.v. margine): „... Toate gândurile
mele, doar iubire, / împletite-n rugăciune liniştit, / se înalţă printre
lacrimi, mulţumire / peste ceruri, pân’ Acolo, dăruire / Inimii ce
fără margini m-a iubit!” (CÎnd 106, Când gândesc...); „– O, cum
aş vrea să-mi cresc un suflet / mai nalt ca tot ce-i omenesc, / cu el
adânc şi fără margini, / cât pentru toţi, să Te iubesc!” (CCm 98,
O, cât de vrednic); „Mi-a sfinţit odaţă faţa / dulcea-I sărutare, /
dorul după El de-atuncea / creşte tot mai mare – / fără margini,
fără moarte, creşte tot mai mare.” (CCm 150, Unde-i Domnul
meu?), fie construcţii (cu aceeaşi semnificaţie) conţinând unul
dintre verbele a avea şi a fi la forma negativă, urmate de
substantivul margine (pl. margini) şi / sau de un sinonim al său (în
structuri deseori redundante) (vezi Băcilă 2011: 85): „veniţi –
Iubirea n-are margini” (PD 6, Păşune dulce e Cuvântul); „C-a Ta
iubire n-are margini, / nici început şi nici sfârşit, / că nimeni şi
nimic, ca Tine, / nu-i vrednic a mai fi iubit.” (CCm 60, Iisuse,
când purtat de patimi); „Te voi slăvi de-a pururi mereu mai fericit,
vezi, de pildă, şi CDr 82-83, O, Doamne, fericit e-acela, CCnţ 111-112,
Din Adevăr şi din Iubire, sau CCnţ 164, O, Adevăr (cf. infra, nota 9).
24
Spre a nu îngreuna parcurgerea referinţelor bibliografice, am optat, în
lucrarea de faţă, pentru notarea, în text, a trimiterilor (cu abrevieri) la
volumele (aparţinând lui Traian Dorz) din care au fost selectate
secvenţele lirice, urmate de numărul paginii (paginilor) la care se află
fragmentul respectiv şi de titlul poeziei.
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/ că-n dragostea cerească nu-s margini, / nici sfârşit.” (CNoi 83,
O, n-am să uit); „Numai Ţie, Doamne,-Ţi sunt [sic!] / mai dator
iubire / cât nu sunt pe-acest pământ / margini şi oprire.” 25 (CBir
100, Numai Ţie, Doamne); cf. şi următoarele versuri care susţin
cele menţionate mai sus, subliniind unicitatea dragostei omului
pentru Creatorul său, în corelaţie directă cu existenţa Lui
dintotdeauna şi într-o oarecare antiteză cu iubirea de semeni: „–
Dar în iubirile acestea, / în toate-i un hotar ceresc, / o margine la
care toate / se sting, se şterg şi se sfârşesc, // Numa-n iubirea Ta,
Iisuse, / n-am nici hotar şi nici sfârşit, / pe Tine Te iubesc atâta /
pe cât eşti Tu: Nemărginit.” (CCm 97, Iubesc pe-ai mei). În
definitiv, dragostea este singura care conferă sufletului dimensiuni
eterne, umplându-l de bucuria de a fi şi de a dărui, de infinita
frumuseţe a chemării spre trăirea continuă în lumina poruncilor lui
Dumnezeu, El Însuşi echivalent, prin definiţie, cu Iubirea
nemuritoare – condiţia sine qua non a miracolului vieţii: „O, eşti
Frumos cum e Iubirea, / dumnezeiescul Har slăvit, / Iubirea care,
ca şi Tine, / e fără margini şi sfârşit!” (CCm 143, În faţa Ta plec
ochii umezi).
O componentă fundamentală a multor creaţii poetice ale
lui Traian Dorz o reprezintă relevarea caracterului atotputernic al
Divinităţii, în afara oricăror graniţe ale timpului sau ale spaţiului,
în contrast cu natura umană, supusă vremelniciei, altfel spus,
evidenţierea ideii de autoritate deplină (cf. Faptele Apostolilor 17:
28) a Celui ce, în faţa provocărilor cotidianului, îl ajută pe om să
depăşească frontierele sinelui, învăţându-l să-şi asume cu
demnitate şi cu speranţă ascensiunea spirituală, să aştepte
împlinirea neîntârziată a promisiunilor Lui, ca o încununare a
tuturor sacrificiilor necesare pe drumul credinţei (cf. I Corinteni 2:
9); în atari situaţii, se utilizează fie derivatul nemargine: „Nălţarea
De remarcat, în aceste versuri, nuanţa intensităţii maxime, relevată
prin intermediul unei propoziţii circumstanţiale cantitative (o relativă
fără antecedent introdusă prin adverbul relativ cât) având verbul-predicat
a fi la forma negativă, urmat de pluralul margini şi de un sinonim
contextual al acestuia, cu funcţie sintactică de subiect multiplu.
25
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duhului ne-nvins, / renaşterea din jale, / hotarul încă necuprins, /
răsplata Ţelului atins: / – Nemarginile Tale!” (CCm 118,
Suspinurile Tale), fie grupuri verbale similare cu cele discutate
anterior, mai ales în construcţii frastice care, din perspectivă
semantico-pragmatică, indică opoziţia, prin intermediul
coordonării adversative: „Că-n noi e totul mărginit, / dar Tu n-ai
margini, nici sfârşit.” (CCm 50, Noi Te dorim); „Tu nu ai pentru
mine, / Iisuse,-un stăvilar, / eu nu ştiu pentru Tine / un Timp sau
un hotar. / Ajung un «nu se poate», / la tot ce ştiu acu’... / O
margine-mi au toate / – Iisus, Tu însă nu!...” (CÎnv 83, Tu nu ai
pentru mine).
De altfel, numeroase alte secvenţe lirice potenţează, în
aceleaşi maniere, atributele de prim rang ale Creatorului, printre
care se înscrie absenţa limitelor ce vizează inclusiv darurile
inestimabile oferite de graţia divină celor credincioşi şi reflectate,
cum e firesc, dincolo de orice bariere, în modul lor specific de a
fiinţa: „pacea fără margini” (CÎnd 13, Slăvită-mpărăţie-a păcii);
„mila Domnului e fără margini” (CÎnd 74, Mai este încă har...);
„harul fără margini” (CCm 25, Iisuse Drag, ce Crucea); „Ţi-aş
striga de-adânc din suflet / nu ştiu cum iubirea / care-mi nalţă şimi lumină / viaţa şi simţirea – / fericindu-mi fără margini viaţa şi
simţirea.” (CCm 156, Ce fierbinte e iubirea); „haru-Ţi fără
margini” (CÎnv 42, Cu Tine-am să mă laud); „harul fără margini
al lui Hristos” (CVeşn 22, O, dragoste respinsă); „bucuria / cea
fără margini şi fără sfârşit.” (CNoi 175, Sfârşească-se frumos);
„O, cerul fără margini / al ochiului curat, / ce dulce-a fost
’naintea / căderii în păcat” (CCnţ 18, O, cerul fără margini);
„crede fără margini” (CViit 109, Nu mai este nimeni); „Dacă
Domnul fără margini e-n Puternicia Sa, / cere-I, dar şi El îţi cere
o credinţă tot aşa.” (CViit 110, Nu mai este nimeni); „bucuria
noastră / să n-aibă margini, nici sfârşit.” (CÎnd 69, Ne-ai
cercetat); „răbdarea mea să n-aibă margini” (CA 156, O, Duh
Preasfânt); „Cât de bogat eşti Tu, Părinte! / – noi cerem, iar Tu
dai şi dai, / şi bunătatea-Ţi nu sfârşeşte, / şi margini îndurării nai” (CVeşn 107, Cât de bogat eşti Tu...).
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Alteori, spre a reda nuanţa de superlativ absolut în relaţie
cu mesajul desfiinţării limitelor în ceea ce priveşte revărsarea
darurilor lui Dumnezeu, înfăptuirea miracolelor în viaţa urmaşilor
Săi din toate vremurile şi din toate locurile, se întrebuinţează fie
un alt verb din această sferă semantică, în asociere cu pluralul
margini: „curajul meu să-ntreacă margini” (CÎnv 160, O, ce
divin!...), fie un grup prepoziţional incluzând prepoziţia peste:
„Tot astfel, Doamne,-i revărsarea / de har şi binecuvântări / ce-mi
umple până peste margini / a’ inimii adânci cămări.” (CCm 100,
Iisus, Oceanul Fericirii), fie o sintagmă formată din verbul a fi şi
adjectivul necuprins, care, prin sensul lui, trimite la ilimitarea în
spaţiu, în timp, în intensitate („nelimitat, nemărginit, nesfârşit,
infinit, imens”; „neînţeles, nepătruns; (înv.) neajuns, necunoscut”
– vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM, MDE, NDU, s.v.):
„Oricât să gândesc la multul / şir de mari minuni ştiut, /
marginile-s necuprinse, / număru-i necunoscut, / căci prin toate-i
luminos / Taina Harului: Hristos.” (CNem 148, Oricât să ascult).
Mai mult decât atât, pentru a-L numi pe Iisus Hristos –
Sursa vieţii celei adevărate, Dătătorul de lumină, de bucurie, de
cântec şi iubire, de curaj şi înţelepciune – şi pentru a sublinia,
astfel, concomitent, cele două naturi ale Sale (omenească şi
dumnezeiască), autorul apelează, în unele creaţii lirice, la anumite
grupuri nominale (care pot fi considerate nume proprii compuse,
cu rol de subiect, nume predicativ sau apoziţie) având drept centru
un substantiv din câmpul semantic al nelimitării ori pronumele
semiindependent cel (grafiat cu majusculă). Aceste structuri
punctează câteva note definitorii ale lui Iisus – întruparea şi
naşterea minunată din Fecioara Maria, misiunea Lui de esenţă
divină şi sacrificiul de neegalat de pe Golgota, alături de
nemărginirea, unicitatea şi eternitatea Sa: „Iisuse, Mare fără
margini / de binecuvântări şi har” (CCm 33, Iisuse, Mare fără
margini); „Minune şi Taină e Sfânta-Ntrupare, / când Cel-FărăMargini Se strânge-ntr-o zare” (MT 25, Minune şi Taină); „Tu,
Iisuse, Tu eşti unicul Izvor / al vieţii lumii, Soare fără nor, / Zare
fără margini, Cântec şi Fior, / dragostea nestinsă, nesfârşitul
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zbor” (MT 165, Minunat Iisuse) – toate privite, uneori, ca un
conglomerat de aparente contraste, căci Hristos e atotprezent, deşi
(în mod paradoxal) poate încăpea în sufletul omului (cf. Luca 17:
21; Trifa 2007: 43-44), este veşnic, nu însă şi inaccesibil setei
noastre de nemurire; ideea este accentuată, în poezia dorziană, şi
printr-o propoziţie exclamativă ce redă gradul maxim al însuşirii
exprimate de locuţiunea adjectivală cu funcţie de nume predicativ,
al cărei accent o plasează în registrul afectiv: „Cât eşti de
pretutindeni / şi totuşi cât de-ascuns, / cât eşti de fără margini / şi
totuşi ne-ndeajuns” (CÎnv 179, Iisuse, Dumnezeul). Şi discipolii
Săi conştientizează imperativul de a-şi depăşi, în unitatea
credinţei, condiţia umană, inerent supusă unor tipare existenţiale,
de a se elibera de graniţele comune ale eului pentru a-L putea sluji
pe deplin: „Numai înfrăţiţi învingem / luptele de-aici, de jos, /
numai liberi de-orice margini / suntem robii lui Hristos.” (CUrm
153, Pacea sufletului nostru). Iar în faţa infinitei iubiri
primordiale a Cerului (vezi I Ioan 4: 19), reflectată concret în
harul cu care ea îi înconjoară pe pământeni, omul nu poate
răspunde decât printr-o puternică dragoste jertfitoare, care să
învingă moartea şi efemeritatea cotidianului: „– şi Tu meriţi cât
nu-s margini, / şi Ţi-aş da şi nu ştiu cât, / bogăţia Milei Tale / mia făcut atât, atât!” (CNoi 85, Cum voi răsplăti?; cf. şi supra, nota
10).
*
În alte cazuri, derivatul nemargine nu se referă la o
trăsătură a caracterului Divinităţii, ci are un înţeles concret, şi
anume „spaţiu / întindere fără limite”; iată, în acest sens, o
secvenţă ce conturează sugestiv imaginea răsplătirii inimaginabile
pe care, în concepţia creştină, aşteaptă să o primească, la sfârşitul
veacurilor, credincioşii ce şi-au dedicat plenar viaţa lui
Dumnezeu, asumându-şi această misiune pe pământ, în pofida
oricăror sacrificii: „Culesul roadelor răbdării / va-ncepe în curând,
grăbiţi! / – întregi nemarginile zării / nu vor cuprinde cât primiţi.”
(CDr 156, Culesul roadelor răbdării). Însăşi trăirea copleşitoare
din ceasul de taină al împărtăşirii, în rugăciune, cu Hristos
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anulează barierele temporale şi spaţiale; structura strofei devine
aproape redundantă, de reţinut fiind construcţia cu de antepusă
locuţiunii adjectivale, în care adverbul atât are semnificaţie de
cantitativ nedefinit, utilizat pentru aprecierea graduală superlativă,
dublată de o intonaţie specială cu caracter exclamativ (vezi GALR
I 2005: 163): „Afundă-ne, Iisuse, atunci în tot Cuprinsul / atât de
fără margini şi-atât de fericit, / să ardă-n veci din sine de-a pururi
nemaistinsul / fior al însoţirii în care ne-am unit!” (CVeşn 9, O,
glasul meu cel veşnic).
În lirica lui Traian Dorz, am identificat, de asemenea, mai
multe ocurenţe ale grupurilor nominale având drept centru
substantivul margine (pl. margini) şi determinantul lume în
acuzativ sau în genitiv, sintagme actualizând accepţiile „limită a
pământului, privit ca întindere”, „întregul univers”, „foarte
departe” (vezi DLR, MDA, MDE, NDU, s.v. margine): „O, morţi
rămaşi pe funduri de-ocean îndepărtat, / nainte de-a ajunge corabia
la Ţintă, / voi, cei ce către margini de lumi v-aţi avântat / şi n-a
putut ispita, nici iadul să vă mintă!...” (CA 109, O, morţi
rămaşi!...); „Merg cu-Adevărul şi Iubirea / la marginile lumii
chiar, / dar fără ele-oricine-ar zice, / nu pot şi nu pot... în zadar!”
(CCnţ 112, Din Adevăr şi din Iubire); de altfel, şi Sfânta Cruce
este considerată, sugestiv, elementul de bază care uneşte punctele
cardinale: „Cheie care cele patru margini ale lumii-nchizi” (CA
130, Taina Crucii). Prin urmare, cei care au primit în viaţa lor
revelaţia minunată izvorâtă din strălucirea inconfundabilă a
harului divin sunt chemaţi să o transpună în starea de rugăciune şi
în creaţia nemuritoare, răspândind, la rându-le, pretutindeni, în
lungul şi latul pământului, ba chiar dincolo de limitele firescului
spaţial, „lumina cunoştinţei de Dumnezeu”, precum odinioară
Sfinţii Apostoli: „Deschide-te-nspre Soare tu, suflete trezit, /
cuprinde-i tot şuvoiul de taine şi lumini / şi fă-le-n tine lacrimi şi
cântec strălucit, / nemarginile lumii cu ele să-nsenini.” (EP 51,
Izvoarele Luminii).
*
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După cum se ştie, unele formaţii lexicale cu prefixul nenu numai că nu trimit la o reprezentare negativă, ci redau,
paradoxal, o idee afirmativă („gândul pozitiv, exprimat la modul
negativ” – Noica 1996: 171). Aceasta este şi situaţia
substantivului nemăsură, ocurent de două ori în poezia lui Traian
Dorz, dar neînregistrat în niciuna dintre lucrările lexicografice
consultate de noi, mult mai cunoscute şi mai frecvent întrebuinţate
fiind nemăsurare şi nemăsurat (cf. şi supra, nota 4). Termenul
este format, prin derivare, de la substantivul măsură (< lat.
mensura) „valoare a unei mărimi, a unei cantităţi, a unei
dimensiuni etc., determinată în raport cu o unitate dată; măsurare,
determinare”; „cantitate determinată, întindere limitată”; „limită,
punct extrem până la care se poate concepe, admite sau până la
care este posibil ceva”; „moderaţie, cumpătare, înfrânare,
prudenţă”; „(fig.) proporţie firească, cuvenită a lucrurilor”; „(fig.)
valoare, capacitate, putere, grad” (vezi DLR, MDA, DEX,
DLRLC, DLRM, Şăineanu, DU, CADE, MDE, NDU, CDER
5141, s.v.). În versurile de mai jos, sensul termenului (grafiat, în
context, cu majusculă) presupune, evident, absenţa limitelor cu
privire la singularitatea miracolului aducător de transformare
lăuntrică în viaţa fiecărui om care se roagă consecvent pentru
izbăvire în impasurile existenţei; astfel, fiinţa devine copleşită de
imensitatea şi plinătatea harului de Sus, de fiorul sacru al întâlnirii
salvatoare – în ceasurile de suferinţă sau de singurătate – cu
experienţa modelatoare a atingerii reale a infinitului: „Ce unică-i
minunea când Dumnezeu coboară / pân’ a atinge viaţa întinsă ca
să-L ceară; / când sufletul se umple de-această Nemăsură, / îl
’nalţă-al Slavei zvâcnet şi-a Harului arsură.” (CViit 52, Cu dorul
Tău, Iisuse).
Din dorinţa de plasticizare a contrastelor, coroborată cu
efectul creat de concizia maximă a expresiei, derivatul în discuţie
este poziţionat, alteori, în componenţa locuţiunii adverbiale cu
nemăsură „în afara limitelor acceptabile, fără moderaţie sau
chibzuinţă” (antonimă a locuţiunii cu măsură şi sinonimă cu
gruparea fără măsură, alcătuită din prepoziţia fără şi baza
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derivatului), ocurentă într-o poezie concepută sub forma unei
stăruitoare rugăciuni de cerere pentru răsplătirea celor ce caută
binele, adevărul, integritatea, omenia şi pentru îndestularea celor
oropsiţi: „Celui ce măsoară plin, / Doamne, dă-i cu nemăsură, /
celuia cu prea puţin, / Doamne, tot aşa Te-ndură!” (CVeşn 118,
Celui cu viaţă grea). De altfel, locuţiunea adjectivală / adverbială
fără (de) măsură „din cale-afară, exagerat, excesiv (de mult, de
mare etc.); nemăsurat” (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM,
MDE, s.v. măsură) este întrebuinţată în două secvenţe dedicate
resurselor spirituale inepuizabile care izvorăsc din jertfa supremă
de pe Golgota spre cei ce doresc să învingă frontierele efemerului
fizic, spaţial ori temporal, în ciuda tuturor opreliştilor, şi să
acceadă la dimensiunile vieţii veşnice trăite împreună cu
Dumnezeu: „iertarea fără de măsură / la Tine au aflat în dar.”
(CDin 116, De când la Cină); „Păduri de mâini se-nalţă cerşind o
fărmitură / şi nor de buze arse aşteapt-un strop de har, / – şi Cele
Patru Taine se dau fără măsură, / şi Cele Patru Braţe se-ntind
fără Hotar...” (CNoi 159, Din locul unde sufăr...; de remarcat
sinonimia contextuală a celor două grupări). În plus, sunt de
semnalat (aşa cum arătam mai sus, cu referire la derivatul
nemargine) construcţiile (cu aceeaşi semnificaţie) conţinând unul
dintre verbele a avea şi a fi la forma negativă, urmate de
substantivul măsură (şi, adesea, de un sinonim al său, tot în
structuri frecvent redundante), care, uneori, prin intermediul unor
subordonate consecutive sau comparative, redau superlativul
absolut: „În aceste stări de haruri / vremea n-are nici măsură, /
nici putere, / nici valoare: / – este ca şi cum n-ar fi.” (CR 101,
Rugăciuni); „Cu-atâta largă dărnicie / mi-ai dat mereu, mi-ai dat,
Iisus, / din nesfârşita-Ţi bogăţie / atâtea daruri mi-ai adus! // Mi-ai
revărsat, că nu-i măsură / să le cunoască-ntregul preţ, / cu bogăţia
lor umplură / cuprinsu-ntregii mele vieţi.” (CCm 81, Cu-atâta
largă dărnicie); „A fost o Cruce, Una numai, / în care este-al
Vieţii har, / atât de grea şi-atât de mare / că nu-i măsură, nici
hotar / [...] // Pe Crucea Asta, doar pe Asta, / S-a-ntins o Jertfă,
Una doar, / atât de grea şi-atât de mare / cât nu-i măsură, nici
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hotar / [...] // În Jertfa Asta, doar în Asta, / e-o mântuire, Una doar,
/ atât de grea şi-atât de mare / cât nu-i măsură, nici hotar” (CBir
97, A fost o Cruce...). Excepţională prin definiţie, graţia divină nu
va putea fi niciodată transpusă fidel în cuvinte ori în creaţii
artistice şi nici îngrădită de tiparele normalităţii, de proporţiile
obişnuite ale lucrurilor, căci ea naşte sentimente ieşite din comun
şi potenţează, în clipe memorabile, unicitatea trăirilor, altfel de
neconceput: „Îţi zic..., dar orişicât Ţi-aş zice, / nevrednic simt
orice cuvânt; / – încep să cânt atunci, dar nu e / pe-a Ta măsură
niciun cânt.” (CNem 75, Ce slab e glasul meu); „Cu ce măsură
minunată / în inimi ne-ai putut turna / iubiri cum n-am putut
cunoaşte, / simţiri cum n-am putut visa?” (CCm 38, Lumina
veşniciei noastre); „Cine-ar şti cânta măsura / harului ce n-am
atins, / când nici inima, nici graiul / n-au putere, nici cuprins?”
(CCm 66, Cine-ar şti?).
În anumite situaţii, pentru a sublinia aceeaşi idee a
revărsării harului ceresc în chip nelimitat, sfidând graniţele
general perceptibile de condiţia umană, se întrebuinţează fie
locuţiunea adverbială peste măsură „din cale-afară de mult, foarte
(prea) mult, nespus de mult; mai mult decât trebuie, exagerat,
excesiv” (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM, CADE, MDE,
NDU, s.v. măsură): „Tu-mi pui masa-n faţa celor / ce mă văd cu
ură, / Tu-mi ungi capul şi-n paharu-mi / torni peste măsură, / în
paharul meu plin, Doamne, / torni peste măsură...” (CP 42,
Psalmul 23), fie sintagme nominale (cu rolul de a sugera
intensitatea maximă), alcătuite din substantivul-centru de grup
măsură şi un adjectiv-atribut – care, prin semantica sa, trimite la
principiul permanenţei, al continuităţii, al infinitului – sau o
propoziţie atributivă relativă, menită să evidenţieze, în aceeaşi
direcţie, prezenţa şi implicarea lui Dumnezeu în viaţa celor
credincioşi, surmontând toate genurile de bariere: „Tu n-ai ţinut
ce-ai câştigat / ascuns de cei ce-ndură, / de-aceea strângi şi strângi
bogat, / c-o veşnică măsură.” (CS 92, Tu n-ai ştiut iubi zgârcit);
„De Tine-s pline toate, oriunde m-aş uita, / din Tine gust aroma
din tot ce e mai dulce, / pe toate văd lumina, pe toate, Faţa Ta / din
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toate cu-o măsură ce-abia de-o mai pot duce” (CÎnv 15, Iubirea
mea, Iisuse). Dincolo de orice, dragostea rămâne liantul de
neclintit dintre Cer şi pământ, reflectarea concretă a legăturii
fiecărui om cu semenii săi şi maniera cea mai adecvată de a-I
mulţumi Celui de Sus, cu statornicie şi recunoştinţă, pentru
nesfârşitele Sale binefaceri: „Iubire, fii-mi totdeauna / măsura-n
care să-mpărţesc / avutul inimii şi-al mâinii / acelor care mi-l
râvnesc.” (CNem 91, Iubire,-arată-mi totdeauna); „Nici noi, Iisus,
nu Te-am lăsat / şi-n veci nu Te-om lăsa pe Tine, / căci vrem săntoarcem revărsat / măsurii Dragostei Divine!...” (CÎnv 30, Tu nai lăsat să fim zdrobiţi).
*
După cum se poate observa, formaţiile atipice cu prefixul
ne- cunosc o frecvenţă notabilă în opera lui Traian Dorz,
antrenând (în ocurenţele pe care le-am identificat) mai ales
accepţii figurate, ilustrate şi prin intermediul unor sinonime ale
acestora, cum sunt, de pildă, derivatele nehotar şi nemărginire
(aparţinând aceleiaşi sfere semantice), locuţiunile (adjectivale /
adverbiale) fără (de) margini, fără (de) măsură sau construcţiile
alcătuite din a avea ori a fi la forma negativă şi bazele de la care sau format derivatele menţionate 26. Comparativ cu perifrazele,
formaţiile prefixate (unele dintre ele obţinute, ca rezultat al
Câteva dintre ocurenţele acestor structuri au fost amintite şi / sau
discutate în studiul de faţă. Date fiind condiţiile în care a circulat ori s-a
tipărit, de-a lungul timpului, creaţia lirică dorziană, nu am putut cita
fragmente din „ediţiile” princeps, deci este posibil ca unele dintre aceste
ocurenţe să fi fost inexacte sau neconforme cu originalul, iar altele să fi
fost omise, din aceleaşi motive obiective. Opera poetică a lui Traian
Dorz a apărut în mai multe volume, ce se constituie într-o ediţie de
popularizare, la Sibiu, în Editura „Oastea Domnului”, în perioada 20042010 (deşi părţi din ea – reluate ulterior – au fost publicate şi înainte de
2004, la aceeaşi editură), fără să existe, din păcate, o ediţie critică a
acesteia – demers de importanţă majoră pentru studierea anumitor
elemente lexicale sau a unor construcţii gramaticale cu potenţial
expresiv.
26
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tendinţei de economie în limbă, prin contragerea unor grupări
echivalente cu semnificaţie negativă sau privativă) dispun, în
general, de un plus de inedit şi de expresivitate, motiv pentru care
sunt şi preferate în lirica modernă. Desigur, nu în numărul
apariţiilor lor în context stă capacitatea creatoare a poetului, ci în
poziţia pe care el le-o asigură faţă de alte elemente, în asocieri
surprinzătoare. Acest lucru dovedeşte, încă o dată, că studiul
lexicului unui poet constituie una dintre modalităţile cele mai
adecvate pentru a-i înţelege crezul artistic, orientările şi filozofia
de viaţă, intensitatea cu care percepe lumea, experienţele
neaşteptate de tot felul, precum şi modul lui specific de a le
transpune în imagini poetice.
Pe lângă faptul că cei doi termeni sunt înregistraţi
sporadic în lucrările lexicografice (sau lipsesc, deşi, practic, e
posibil să existe ca atare), analiza fragmentelor în care aceştia apar
relevă faptul că ei se înscriu în rândul formaţiilor cu ne- ce
exprimă, în realitate, o afirmaţie 27, de cele mai multe ori însoţită
de efecte stilistice: „Negaţia desfiinţează [subl. aut.], dacă e luată
în înţelesul ei absolut. Dar în înţelesul ei obişnuit negaţia respinge
[subl. aut.]; într-o privinţă poţi spune [...] că negaţia doar
restrânge [subl. aut.]; în orice caz, fie că atacă însuşi faptul de a fi
sau numai felul de a fi, negaţia suspendă [subl. aut.].” (Noica
1996: 178-179) 28. Iar în lirica dorziană, prin ataşarea prefixului
ne- substantivelor nemargine şi nemăsură, se suprimă (în direcţie
semantic pozitivă!) limitele (şi limitările), sfidându-se, astfel,
normele impuse de dimensiunile lumii fizice, ale spaţiului şi ale
timpului, dar nu ca rezultat al intenţiei de distrugere a unor
precepte general valabile, ci ca propensiune înspre eternitatea
lipsită de constrângerile adesea artificiale ale acestei existenţe, ca
Ni se pare oportună, în acest sens, următoarea constatare: „E ceva
curios în negaţia românească: uneori nu desfiinţează, ci înfiinţează [subl.
n. – F.-M.B.].” (Noica 1996: 170).
28
Cf. şi Noica 1996: 174: „ne- are o independenţă [subl. aut.] suverană,
care-l face să tăgăduiască totul nebuneşte”.
27
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năzuinţă a contopirii cu întregul univers, guvernat de plenitudinea
prezenţei lui Dumnezeu: „Limitele nu vin să despartă, ci să
contureze o făptură, iar ele exprimă astfel plinătatea, făcută prin
ele să ţină. [...] Când e înfrânt diavolul? Atunci când, înţelegând
că totul are hotare, ştii să transformi limitaţia într-una ce nu [subl.
aut.] limitează; când aşadar nu e vorba de limitaţia de care fugi
neîncetat, ci de aceea la care poţi rămâne neîncetat. Diavolul e
înfrânt când hotarul vine dinăuntru, nu din afară; când ai
nelimitaţia înăuntrul şi nu în afara hotarelor.” (Noica 1996: 208209). Iată, în acest sens, ce scrie Traian Dorz într-una dintre artele
lui poetice: „Voi trăi în orice cântec, – orice frunză-mi va fi soră, /
orice fir de iarbă – prieten, orice seară – auroră, / orice foşnet –
frate dulce, casă-mi va fi orice zare, / căci prin toate trece veşnic
harfa mea nemuritoare.” (CVeşn 93, Nu-mi acoperiţi
mormântul). Poate nu întâmplător autorul a preconizat ca integrala
creaţiei sale lirice să se intituleze Cântări Nemuritoare...
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IONELA COZMESCU
ŞTEFAN BACIU - AMINTIRI DE DINCOLO
DE ŢARĂ 29
Zugrăvirea atmosferei
boeme a capitalei anilor 1941,
aduce în prim plan amintiri
legate de primele două întâlniri
cu Mira şi grupul de prieteni
foarte
dragi
şi
apropiaţi
autorului, într-o notă de subtilă
autocritică, filtrată, bineînţeles,
prin ochiul maturului: „ne
consideram,
împreună
cu
Alexandru M. Paleologu, Traian
Lalescu şi Victor Popescu, cei
mai
deştepţi
juni
«pă
Bucureşti»” 30 şi, printre rânduri,
aflăm un alt amănunt biografic:
„muza” lui Ştefan Baciu din
acea vreme era Adina Dimitriu.
Perceput ca un reper cronologic de răscruce, anul
1941 este unul de bilanţ, autorul realizându-şi la 23 de ani, un
amplu profil artistic: „eram, ce e drept, un june de 23 de ani şi
încercam să mă menţin făcând ceea ce azi se numeşte «free
lance»: trăiam din colaborări «cu bucata», contând pe bonurile
fixe, săptămânale, de la „Universul literar”, pe care le
Din volumul cu acelaşi titlu în curs de apariţie la editura Gens
Latina din Alba iulia
30
Ibidem, p. 43.
29
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complectam cu altele, ocazionale, de la „Informaţia zilei”, unde
eram un „Interim” la cronica teatrală, la „Arta Nouă” a lui
Vlaicu Bârna şi Mihail Vulpeş, la „Bis” a lui Sandra Cocorăscu
şi Leonard Paukerow, la „Duminica” lui Traian Lalescu, şi
începusem să fac traduceri pentru o editură nouă,
„Publicom”(…). Afară de aceasta, acceptasem să-l înlocuiesc
pe Radu Gyr ca autor de… literatură infantilă la editura lui
Mihail Drumeş (…). Ca să-mi asigur un venit ca lumea,
primisem, la insistenţele Lizettei Jebeleanu, să lucrez ca
traducător la Serviciul de Documentare al Institutului Central
de Statistică” 31.
Deşi prezentată tot sub forma amănuntului aparent
nesemnificativ, o informaţie biografică importantă se strecoară
printre rândurile ce evocă ziua decisivă a plecării la Berna, 4
noiembrie 1946: „n-am luat cu mine nici un manuscris (tot ce a
rămas în ţară, inedit, scris până în 1946, s-a pierdut
iremediabil), nici o carte, afară de un pachet conţinând câte un
exemplar din cele apărute până în 1946, nici un tablou, şi cât de
rău îmi pare!, nici măcar „faimosul” album cu autografe. Nu
exagerez spunând, că pentru cineva care pleca pentru
totdeauna, ne-am îmbarcat în Orient Express cu mâinile în
buzunare” 32. O alta, cu referire la tensiunea zilelor care au
pregătit plecarea, precizează că, la începutul acelei toamne,
Ştefan Baciu s-a îmbolnăvit de icter nervos. Nu trebuie
ignorată, aşadar, capacitatea detaliului de a impune
coordonatele unui destin, scoţând la iveală „mica istorie,
insignifiantul din viaţa cotidiană, actele personale, pe scurt,

31
32

Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 100.
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existenţa taciturnă” 33 a eului care se comunică, puţin cunoscută
şi risipită în crâmpeie de amintire.
Momentul plecării în Elveţia oferă memorialistului
foarte atent la nuanţe posibilitatea inserării unor informaţii
legate de familie şi, printr-un duios rămas bun reevocat, vocea
autobiografică mărturiseşte: „pe Tata şi pe sora mea nu mai
aveam să-i revăd până în ceasul în care scriu aceste pagini, în
1978, Tata prăpădindu-se de cancer în 1956, fără să i se dea
autorizaţia necesară de-a pleca în Germania pentru tratament
medical, iar pe Mama am revăzut-o la München după 21 de
ani, în 1967” 34. Acelaşi 4 noiembrie 1946 evocat (revenirea
obsesivă confirmă sentimentul sfâşietor al dorului celui care se
dezrădăcinează) face trimitere şi la Braşov, într-o sintagmă ce
contravine vizibil condiţiei modeste de autobiograf, pe care
memorialistul o adoptă în întreg volumul. Având conştiinţa
propriei valori, acesta vorbeşte despre oraşul natal numindu-l
„Braşovul de care încă astăzi atâţia leagă numele meu” 35.
Substraturile destul de triste şi revoltătoare chiar ale
condiţiei de ataşat de presă la Berna sunt descrise în detaliu şi
adevărul informaţiilor este atât de greu de acceptat încât
memorialistul simte nevoia să le reconfirme în fraze
conclusive: „dacă întâmplările acestea care au avut loc în 1948
ar părea oarecum exagerate, să nu se piardă din vedere faptul
că în anii aceia erau un lucru aproape cotidian” 36, dând şi
exemplul altor legaţii (cea din Roma). Dintre toate
întâmplările, interesantă pentru această schiţă biografică este o
paranteză pe care autorul o deschide, mărturisind că nu se
Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim. I. Există o poetică a
jurnalului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2001, p. 166.
34
Ştefan Baciu, Mira, Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p. 101.
35
Ibidem, p. 101.
36
Ibidem, p. 118.
33
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poate abţine să nu o facă, în care precizează că nu a putut
apărea într-o antologie a poeziei române, editată de Seghers şi
tradusă de Alain Bosquet, acuzat fiind, culmea!, că a delapidat
din banii statului cât fusese diplomat.
Atât de cunoscuta activitate de publicist a lui Ştefan
Baciu se completează prin paginile volumului cu lista gazetelor
şi revistelor din Elveţia la care a colaborat, mai puţin
cunoscută istoriei literare dar amitită şi în Praful de pe tobă:
„Der Bund”, „Berner Tagblatt” şi „Die Nation” de la Berna,
„Arbeiter Zeitung” de la Basel şi, mai cu seamă, „Die Tat” din
Zürich, al cărei supliment literar, îngrijit de criticul Max
Rychner şi, mai târziu, de poetul Erwin Jaeckle era unul din
cele mai importante din tot spaţiul de limbă germană, aici
memorialistul publicând „permanent, timp de peste un sfert de
veac, până târziu în anii ’70” 37.
Un capitol începe cu amintirea fugară a fostei colege
de la şcoala mixtă „Andrei Mureşianu”, Geta Popescu,
reîntâlnită în gara din Braşov (era funcţionară la biroul de
bilete), în ultimul an petrecut în România, autorul confesânduse întâmplător parcă, dar mucalit: „fusese primul meu «amor»,
şi cum la «primare» n-avusesem curaj «să mă declar», acum
era prea târziu!...” 38.
Importantă pentru biografia de substrat a autorului
(reconstituită din detalii) este şi informaţia – fugar amintită –
despre obţinerea, prin echivalare, a titlului de doctor, fapt ce îi
oferă posibilitatea de a deveni profesor ataşat la Universitatea
din Hawaii: „mi se adusese la cunoştinţă că la propunerea
decanului, rectorul Thomas H. Hamilton acceptase să-mi

37
38

Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 75.
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«echivaleze» licenţa în drept, cele câteva zeci de cărţi şi sutele
de eseuri, articole şi poeme, cu un doctorat” 39.
Într-o altă pagină, la fel de superficial, vorbind despre
programata întâlnire cu mama, din 1975 de la Berlin, autorul
precizează că aceasta nu a mai avut loc, deoarece s-a
îmbolnăvit, fără să insiste asupra bolii care se deduce a fi
serioasă, necesitând operaţie şi o lună de convalescenţă: „m-am
îmbolnăvit, şi cu toate măsurile luate ca să se evite o operaţie, a
trebuit să fiu supus unei intervenţii de urgenţă, în toiul verii,
când Parisul se golea şi medicii plecau în toate părţile. Numai
graţie lui Eugène Ionesco, care a vorbit cu profesorul Dufour,
am fost admis la spitalul «Necker» unde profesorul m-a operat,
fiind transferat de acolo la «Hospital Americain» în Neuilly,
unde Mira izbutise să-mi obţină o cameră izolată; acolo am stat
internat, până am putut pleca în rue Bobillot, unde mi-am făcut
luna de convalescenţă, fiind obligat să renunţ la călătoria la
Berlin” 40.
În rest, amănuntul biografic lasă loc reperelor de
forţă ale vieţii lui Ştefan Baciu, fiecare dintre acestea marcând
o etapă a unei existenţe trăite frenetic şi total: anii petrecuţi la
Bucureşti (1941-1944), ultimul an în România (1944-1945),
anii petrecuţi la Berna (1946-1948), cei 13 ani trăiţi în Brazilia
(1949-1962), anii petrecuţi la Seattle (1962-1964) şi cei trăiţi în
Hawaii (1964-1978). Important de precizat este faptul că,
dublând biografia Mirei, biografia lui Ştefan, aşa cum apare
aici surprinsă, nu face referire la anii petrecuţi la Braşov, ea
începând în Bucureştiul unde a cunoscut-o pe Mira Simian şi
încheindu-se odată cu moartea acesteia, autorul însuşi
precizând: „oricât s-ar părea la prima vedere de paradoxal,
cartea aceasta are un conţinut autobiografic, pentru că din
39
40

Ibidem, p. 269.
Ibidem, p. 325.
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momentul în care ne-am cunoscut, a fost în 1941 la Bucureşti,
vieţile noastre s-au unit în aşa fel încât îmi este cu neputinţă să
le separ” 41.
Ceea ce răzbate, însă, dincolo de coordonatele
biografice, este condiţia unui narator „prezent prin emoţiile cu
care ni se spovedeşte «în şoaptă»” 42. Privit din această
perspectivă, textul memorialistic se converteşte treptat în
pagină de literatură şi confesiunea capătă puternice accente
afective atunci când autorul îşi destăinuie povestea sa de iubire
cu Mira. Pătrundem în intimitatea unei biografii mărturisită
simplu, dar atât de frumos şi de sincer, încât fiecare cuvânt
devine, parcă, poezie. E o poveste de-o viaţă care a însemnat
iubire, respect, apreciere, susţinere, admiraţie dusă până la
divinizare şi în care, „amândoi” devine un cuvânt magic, mereu
amintit deci, niciodată uitat. Simplu, ea este rezumată
retrospectiv, astfel: „viaţa noastră împreună a fost, în fond, miau spus-o atâţia, 37 de ani de bucurie, chiar dacă această
bucurie a fost nu rareori umbrită de dureri şi uneori de boală.
Dacă fac bilanţul aici şi acum, la finele acestui nefast 1978,
constat că boala şi durerea au fost staţii pasagere într-o lungă
călătorie, atât de scurtă, totuşi, care a început pe un bulevard
bucureştean şi s-a sfârşit pe un pat de sanatoriu într-o insulă
din Arhipelagul Sanwich” 43.
Interesant şi incitant în acelaşi timp pentru lector este
faptul că astfel de rânduri ce sintetizează conclusiv povestea
vieţii în doi sunt formulate de memorialist încă din preambulul
cărţii care, construit sub forma unei pagini de jurnal intim şi
datat 24 decembrie 1978, Honolulu, cu precizarea „Întâiul
41

Ibidem, p. 9.
Silvian Iosifescu, Literatura de frontieră, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1969, p. 183.
43
Ştefan Baciu, Mira, Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p. 11.
42
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Crăciun fără Ea” 44 dezvăluie trăiri cutremurătoare şi
frământările fără de sfârşit ale celui care încearcă să recupereze
prin scris fărâme de trecut: „am avut, aproape patru decenii,
privilegiul s-o cunosc şi s-o iubesc şi să împart cu ea, zi de zi,
noapte de noapte, clipă de clipă, pâinea şi apa, durerea şi
lacrima, surâsul şi bucuria. (…) Dispariţia ei m-a lăsat văduv şi
orfan şi ştiu că de acum încolo, oricum ar fi să fie viaţa, nici
pâinea, nici apa, nici durerea şi nici lacrima nu vor mai fi
niciodată aceleaşi, şi că zilele fără Ea nu vor avea nici aceeaşi
coloare, nici acelaşi gust” 45.
Emoţia primei întâlniri despre care atunci nu ştia că
avea să-i schimbe întregul curs al vieţii („eram atât de
emoţionat – nici eu nu-mi dădeam seama atunci de ce – încât
nu ştiam de unde să iau firul conversaţiei, care dădea să se rupă
în fiecare secundă”) 46, transformată într-un „început de
«poveste» aproape romantic” 47, primul dans, prima strângere
de mână („m-a luat de mână (…) şi din acea seară până în
ultima clipă, mâna Mirei m-a condus peste mări şi
continente” 48), plimbările în doi, statul de vorbă care a rămas
pentru toată viaţa un mod aparte de a se apropia sufleteşte unul
de altul şi de a depăşi cumpenele destinului, fericirea din ochii
Mirei când Ştefan Baciu o vizitează prima oară la Vâlcea sunt
rememorate cu atâta fior încât e greu să înţelegi dacă el
înseamnă durerea a ceva ce s-a pierdut sau bucuria de a fi
eterne prin aducere aminte. „Trăiam sub un imens clopot de
sticlă, izolaţi de restul lumii, apăraţi numai de iubirea noastră,

44

Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 12.
46
Ibidem, p. 45.
47
Ibidem, p. 49.
48
Ibidem, p. 50.
45
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care în cuvinte şi în tăceri se pronunţa la fel” 49 – mărturiseşte
autorul reîntors la anii aceia, scriind astfel cele mai intime
pagini ale propriei biografii.

: Câţiva din grupul de scriitori aflaţi în vizită

ÎN FOTO

a mănăstirea Râmeţ

49

Ibidem, p. 63.
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ZENOVIA ZAMFIR
Patriarhul Justinian Marina
Părintele sufletesc al neamului românesc

,, Precum lumina şi căldura soarelui de
primăvară fac să învie natura şi o îmbracă
în haină nouă, tot aşa lumina Învierii
încălzeşte sufletul nostru, alungă tristeţea,
înviorează puterile, sfinţeşte bucuriile,
răsare şi aduce pace şi bună înţelegere
între oameni, luminează şi încălzeşte
neîncetat viaţa noastră” 50 Încerc adesea
să mi-l imaginez pe părintele Patriarh
Justinian Marina aşezat la umbra
bisericuţei de lemn “Cuvioasa Paraschiva”
privind gânditor frumoasa Vale a Cernei. Ori de câte ori avea
ocazia venea singur la mormântul părinţilor pentru a aprinde o
lumânare şi a se reculege în linişte. Locurile natale sunt locuri
sfinte pentru fiecare dintre noi. Chipul blând, privirea ageră şi
senină scruta zările, amintirile prindeau viaţă iar pentru o clipă
Întâi Stătătorul Bisericii Ortodoxe Române era doar fiul plaiurilor
suieştene. Multe din problemele care îl frământau şi-or fi găsit
rezolvare în astfel de momente. “A rânduit Bunul Dumnezeu prin
aleşii clerului şi ai poporului ca fiul acestui sat, acela care şi-a
petrecut copilăria cu mulţi dintre voi, timp de douăzeci şi doi de
ani, acela care cu mulţi dintre cei de faţă a păzit oile pe dealurile
din jur, acela care a cosit fânul, a săpat porumbul şi a secerat
grâul cu voi, acela care mai târziu a fost pregătit de părinţi să
devină preot în satul lui, acela care urmând şirul preoţilor din
neamul său, s-a făcut preot şi a înjghebat o familie în mijlocul
50
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satului în care a crescut să fie chemat a cârmui astăzi destinele
Bisericii Ortodoxe Române. Am văzut în această chemare şi o
cinstire pentru mine, dar o cinstire şi pentru satul meu” 51.
Frumoase şi alese cuvinte, spuse din ot sufletul şi cu multe emoţii
într-o zi de are sărbătoare, cea de-a treia a Sfintelor Paşti în 1951.
Din scrierile vremii, din povestirile părinţilor şi ale rudelor am
afla că Părintele Patriarh şi soborul de înalţi ierarhi şi preoţi ce lau însoţit au fost aşteptați, întâmpinaţi de o mare mulţime de
oameni îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, vădit emoţionaţi dar şi
încântaţi că”unul de-al lor”, ajuns în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române, nu i-a uitat, ci dimpotrivă le-a adus în dar o biserică, iar
pentru o zi Centrul Ortodoxiei Româneşti s-a mutat în satul lor.
Ioan Marina s-a născut la data de 22 februarie 1901, în satul
Suieşti, fosta comună Cermegeşti, judeţul Vâlcea , în familia unor
agricultori. Mama sa voia să se facă preot şi, dată fiind înclinarea
lui nativă spre învăţătură, în anul 1915 a intrat la Seminarul
Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, pe care l-a absolvit în
anul 1923, obţinând în acelaşi an şi diploma de învăţător, în urma
examenului desfăşurat la Școala Normală din acest oraş.Îşi începe
lucrarea pe tărâm social la 1 septembrie 1923, ca învățător la
Şcoala primară din satul Olteanca, judeţul Vâlcea . După un an, la
1 septembrie 1924, este transferat, tot ca învățător, la Şcoala
primară din comuna (azi oraş) Băbeni, judeţul Vâlcea. S-a
căsătorit apoi cu Lucreţia Popescu, fiica preotului Pavel Popescu,
din comuna Braloştiţa, judeţul Dolj, la 14 octombrie 1924, după
care devine preot în Băbeni. În anul 1925 se înscrie ca student la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat
în teologie în anul 1929. În anul următor îşi dă demisia din
învățământul primar şi se consacră cu totul slujirii altarului.
51
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Remarcând că tânărul preot Ioan Marina dispune de însuşiri ce
depăşeau aria de activitate al unui preot de sat, P. S. Vartolomeu
Stănescu, episcopul Râmnicului, l-a chemat lângă sine şi l-a
numit, la 1 noiembrie 1932, în funcţia de director al Seminarului
Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea. La aceeaşi dată a fost
detaşat ca slujitor la catedrala Episcopală a Râmnicului. La 1
septembrie 1933 a fost transferat, la cererea sa, preot la Parohia
"Sf. Gheorghe" din Râmnicu Vâlcea, care se vacantase. În anul
1935 a fost numit şi confesor al cercetaşilor din Râmnicu Vâlcea,
iar din anul 1936 şi catehet al premilitarilor din oraş.La vârsta de
34 de ani a suferit pierderea soției, decedată la 18 noiembrie1935,
în vârstă de 27 de ani. Rămas văduv, nu se recăsătoreşte,
crescându-şi singur cei doi copii ai săi, Silvia și Ovidiu. La 25
august 1939 preotul Ioan Marina a fost mutat de la direcţia
seminarului la conducerea tipografiei eparhiale. În numai opt luni
a reuşit să achite toate datoriile către furnizorii anilor anteriori şi
să restabilească încrederea pe piaţa tipăriturilor faţă de tipografia
eparhială. În primavara anului 1940, predă tipografia negrevată de
vreo datorie, nou înfiinţatei Mitropolii a Craiovei. Refuză să
meargă la Craiova, fiind îndurerat de desființarea de la 7
noiembrie 1939 a Episcopiei Râmnicului. Ca o recunoaştere a
meritelor sale, depuse în timp de douăzeci de ani de preoţie,
autorităţile eparhiale vâlcene l-au cinstit cu toate rangurile
bisericești (sachelar, iconom şi iconom stavrofor cu drept de a
purta brâu roşu), fiind ales în paralel ca membru în Consiliul
Central al Asociaţiei Generale a Clerului din România. Ministerul
Cultelor, la propunerea Mitropoliei Craiovei, i-a acordat răsplată
Meritul cultural clasa I pentru Biserică. Mitropolitul Moldovei
Irineu Mihălcescu, ales în scaun la 29 noiembrie 1939, era bolnav
şi avea neapărată nevoie de o persoană tânără, energică şi
capabilă care să-l ajute la refacerea Eparhiei, grav afectată de
distrugerile războiului. Arhierul vicar Valeriu Moglan
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Botoşăneanul era în vârstă şi abia putea face faţă administraţiei
Spiridoniei din Iaşi. În primăvara anului 1945, mitropolitul Irineu
solicită Ministerului Cultelor să înfiinţeze un al doilea post de
arhiereu vicar la Mitropolia Moldovei. Aprobându-se cererea,
mitropolitul Irineu, în calitate de episcop al locului, propune
alegerea în acest post a preotului Ioan Marina, de la biserica "Sf.
Gheorghe" din Râmnicu Vâlcea, văduv prin decesul soţiei de
aproape zece ani, pe care-l cunoştea bine de când l-a avut student
şi din timpul cât a păstorit ca locotenent de episcop la Râmnic şi
apoi de mitropolit la Craiova.La propunerea mitropolitului Irineu
Mihălcescu, Sfântul Sinod, în şedința sa din 30 iulie 1945, în
urma cercetării şi examinării canonice, a aprobat alegerea
preotului Ioan Marina în cel de-al doilea post de arhiereu vicar,
nou înfiinţat, la Mitropolia Moldovei, şi i-a acordat rangul
ierarhic de Arhiereu, cu titulatura de "Vasluianul".În ziua de 11
august 1945, preotul Ioan Marina este tuns în monahism, la
Mânăstirea Cetăţuia din Iaşi, primind patronimicul Justinian,
făcându-i-se şi hirotesia în arhimandrit. Hirotonia în arhiereu a
avut loc în Duminica zilei de 12 august 1945, în Catedrala
Mitropolitană din Iaşi şi a fost săvârşită de către mitropolitul
Irineu Mihălcescu al Moldovei, împreună cu episcopul Antim
Nica de Cetatea Albă şi cu arhierul Valeriu Moglan
Botoşăneanul. La 16 august 1947, mitropolitul Irineu Mihălcescu,
fiind înaintat în vârstă și bolnav, s-a retras din scaun şi patriarhul
Nicodim l-a numit locţiitor, până la alegerea titularului, pe
arhiereul vicar Justinian Vasluianul. Întrunit la Bucureşti, în ziua
de 19 noiembrie 1947, sub preşedinția mitropolitului Nicolae
Bălan al Ardealului, în absenţa patriarhului Nicodim, care se afla
pentru refacerea sănătăţii la Mănăstirea Neamţ, Colegiul Electoral
Bisericesc l-a ales ca arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al
Moldovei pe arhiereul Justinian Marina.A fost instalat în scaun la
28 decembrie 1947, în Catedrala mitropolitană din Iaşi, în cadrul
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slujbei Sf. Liturghii, săvârşită de un sobor de arhierei, de preoţi şi
diaconi, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod, a reprezentanţilor
autorităţilor de stat centrale şi locale, a numeroşi clerici şi
credincioşi.La data de 27 februarie 1948, Patriarhul Nicodim
Munteanu a trecut la cele veşnice, în vârstă de 83 de ani, lăsând
vacant scaunul de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al
Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Vremurile
care păreau nesigure cereau ca în funtea Bisericii Ortodoxe
Române să fie aleasă o minte lucidă şi pătrunzătoare, un spirit
organizator, un om tânăr suficient de energic pentru a putea să
apere Biserica de încercările regimului comunist de a o desfiinţa.
Marele Colegiu Electoral Bisericesc, întrunit în capitala ţării, la
24 mai 1948, a ales arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al
Ungrovlahiei şi Patriarh al României pe mitropolitul Moldovei
Justinian Marina, "care s-a arătat vrednic prin statornicia sa în
dreapta credinţă, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de până
acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului şi al Bisericii,
printr-o blândețe părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru
îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost
chemat dovezi de neclintită ascultare față de Sfântul Sinod şi de
supunere faţă de legile ţării" (din Gramata Sinodală de instalare).
La 6 iunie 1948, la ceremonia de învestitură din aula Palatului
Parlamentului şi la cea de instalare din biserica "Sf. Spiridon
Nou" din Bucureşti, Patriarhul Justinian şi-a prezentat programul
de activitate ca patriarh. Printre obiectivele sale figurau:
pregătirea clerului în duhul ortodoxiei şi cerinţelor vremii;
restaurarea
monahismului
românesc;
reorganizarea
învăţământului teologic; reînnodarea legăturilor frăţeşti cu toate
Bisericile ortodoxe; promovarea relațiilor ecumenice cu Bisericile
creştine etc. Toate acestea şi multe altele” cel mai tânăr, cel mai
longeviv Patriarh şi hărăzit de Bunul Dumnezeu “, cum l- a
numit Părintele Arsenie Papacioc pe care l-am întalnit în toamna
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anului 2009 la Techirghiol avea să le realizeze. Iubit şi hulit
deopotrivă, Patriarhul Justinian Marina a lăsat o zestre
impresionantă Bidericii Ortodoxe Române .A restaurant schiturile
şi mănăstirile , a construit din temelie peste 300 de biserici, a
înfiinţat cantine pentru copii şi săraci , a construit azile pentru
bătrâni, s- a opus din răsputeri Decretului nemilos 410 din 1959,
care i-a decimat turma .El înşuşi a avut multe de suferit ca
urmare a opoziţei fiind exilat pentru o perioadă de 6 ( şase ) luni
la Mănăstirea Viforâta.. “ Patriarhul Justinian a găsit soluţii
tuturor problemelor Bisericii noastre care trebuia să-şi
îndeplinească misiunea sa în vremuri de cumplită prigoană
comunistă atee”, spunea Patriarhul Teoctist. Conştient de tot
ceea ce se întâmpla în jurul său, spre sfîrşitul vieţii nota în
testamentul lăsat moştenire :"Binecuvintez din toată inima şi din
tot sufletul pe cei ce mă urăsc şi m-au urât şi pe cei ce m-au
nedreptăţit şi pe cei ce mi-au făcut rău, văzut ori nevăzut,rugând
pe Milostivul Dumnezeu să nu judece faptele acestora, ci cu
îndurare să-i ierte pe toţi, după cum i-am iertat eu".
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Ciprian Iulian Şoptică

Cenzura transcendentă, ca apologie a
cunoaşterii individuate
sau cum e cu putinţă o metafizică a
cunoaşterii
Încă de la începutul studiului său referitor la cenzura
transcendentă, Lucian Blaga face referiri la necesitatea unui sens
expansiv al metodelor de cunoaştere, opus celui reductiv,
monopolizant şi exclusivist, aşa cum a fost înţeles şi abordat de
către gânditorii de-a lungul veacurilor. Greşeala acestor gânditori,
atunci când încercau o sondare în problema metafizică era aceea
că reduceau la minimum metodele de cunoaştere existente.
Concepţiile lor vizavi de metafizică erau legate de un exclusivism
metodologic, monopolizant şi radicalizant. Ei credeau doar în
forţa unei singure metode, pretinsă a fi „metodă pură” şi
considerată ca fiind unica salvatoare.
În căutarea acelei metode pure s-a acţionat, prin urmare, fie
printr-o selecţie drastică între metodele existente, fie printr-o
inventare de noi metode, excluzându-le şi eliminându-le pe
celelalte. S-a pledat astfel, pentru moartea metodelor, de „dragul
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uneia singure, aleasă şi preaslăvită” 52. A accepta o metodă
singulară pură şi cu valoare universală este, după părerea noastră,
o greşeală epistemiologică gravă. Soluţia prin care am putea lua
în calcul un domeniu ce ar ţine de metafizică este, dimpotrivă, o
expansiune metodologică mai extinsă. De exemplu: îmbunătăţirea
metodologică asupra abordării cunoaşterii metafizice prin metoda
ecstaziei intelectuale nu a negat, ci a afirmat în acelaşi timp şi pe
celelalte metode ale intelectului enstatic.
Strategia metodologică prin care Blaga, în sistemul său
gnoseologic din Trilogia cunoaşterii, încearcă o abordare
metafizică a cunoaşterii este în favoarea unui cât mai larg
expansionism metodologic. Blaga militează pentru un pluralism
metodologic, în sensul că, în funcţie de contextul epistemic vizat,
se acceptă gândirea mitică, atunci când se străbat zone mai
ceţoase şi mai adânci ori gândirea raţională, atunci când e vorba
de fapte care intră în tiparele preciziei fără echivoc şi, de
asemenea, gândirea ec-statică, atunci când antinomiile existenţei
ni se impun.Mai mult, Lucian Blaga doreşte chiar o
întrepătrundere metodologică acolo unde la prima vedere ni se
pare a avea de-a face cu posibilităţi epistemice contradictorii sau
de neacceptat. În opinia sa, putem foarte bine să dăm „rezultatelor
posibile pe temeiuri ştiinţifico-raţionale, ceva din adâncimea
proprie viziunii mitice” 53 şi invers, de putem da viziunii mitice
ceva din precizia gândului „ştiinţific”. Şi acest lucru fără riscul de
a le confunda sau de a le plasa într-o umbră de imprecizie.
În spiritul transdisciplinarităţii, specific progresului pozitiv în
cunoaştere, Blaga propune contaminarea metodică a ştiinţei cu
spiritul profunzimii mitice şi, invers, contaminarea mitului cu
Lucian Blaga, Cenzura transcendentă, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1994, p.21.
53
Ibidem, p.22.
52
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spiritul de rigoare specific gândirii ştiinţifice. Această toleranţă
metodologică, în scopul creşterii creativităţii în câmpul
cunoaşterii este, până la urmă, un demers necesar. O astfel de
libertate în gândire face posibilă susţinerea cu temei a unui nou
raport de determinare între „principiul metafizic absolut” şi
„cunoaşterea individuată”. Această încercare de explicare a unui
raport fundamental metafizic între cele două: „principiul
metafizic absolut” şi „cunoaşterea individuată”, urmăreşte, în
fond, a da un răspuns posibil la întrebarea: cum e posibilă o
metafizică a cunoaşterii? Acest raport Blaga ne propune a-l
analiza ca „relaţie de la existenţă productivă la o existenţă
produsă” 54, adică raportul de la Creator la creat, de la autor la
făcut, de la un X determinat la rezultatul determinat.
Observăm, deci, cum registrul analizei trece dintr-un plan
gnoseologic la unul ontologic, ceea ce înseamnă că studiul iniţiat
de Blaga impune o sondare mai în adânc, de unde şi necesitatea
extrapolărilor metodologice. O abordare pur logică a raportului în
sensul unei derivaţii a unui „ceva” mai concret dintr-un „ce” mai
abstract, în care derivatul ar coincide cu principiul său într-o reală
simultaneitate, este însă insuficient şi neconvenabil pentru scopul
propus.
Întâi, Blaga procedează o reducţie etimologică a abuzului
metaforic iniţiat în istoria metafizicii asupra factorului originar
(ideea de “centru” metafizic), care defineşte „principiul metafizic
absolut”, propunând pentru definirea acestuia termenul metaforic
de „Marele Anonim”. Acesta ocupă locul central în sistemul
existenţei, asupra însuşirilor sale putându-se aplica toate cele trei
forme metodologice: ştiinţific-raţional (abstract-conceptual),
mitic şi ecstatic. Sensul mitic, de exemplu, este cel de „fiinţă”.

54

Ibidem, p. 23.
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De cealaltă parte a raportului, prin “cunoaşterea individuată”
înţelegem acea „cunoaştere” realizată în fapt de un ins existenţial
oarecare. A stabili un astfel de raport de natură metafizică între
Marele Anonim şi conştiinţa individuată presupune astfel, o
mişcare de analiză în dublu sens: gnoseologică şi ontologică,
care, unite, s-ar manifesta ca şi o ontognozie. Conştient de
criticile ce i s-ar putea aduce vizavi de postularea existenţei
Marelui Anonim, care nu e posibilă, de altfel, decât sub virtuţile
unei gândiri dogmatice, Blaga susţine de la început, faptul că
„existenţa Marelui Anonim are caracterul unei viziuni
metafizice” 55, iar viziunile metafizice ştim bine că nu sunt un
produs de absolută stringenţă logică, ci de salt, la care contribuie
mult actul de credinţă. Filosoful român recunoaşte că trebuie făcând concesie criticii - să privim propoziţiile despre existenţa
Marelui Anonim, ca pe nişte simple puncte de vedere, neieşind
astfel din sfera metafizicii.
Teza sa vizavi de raportul amintit e aceea că: „Marele
Anonim, din motive ce ţin de domeniul echilibrului existenţial, se
apără pe sine şi toate misterele derivând din el, de aspiraţiile
oricărei cunoaşteri individuate, creând între aceasta şi misterele
existenţiale o reţea de factori izolatori”56. Aceasta se manifestă
sub formă de cenzuri, ce-şi are sediul dincolo de orizontul nostru
crono-spaţial, în transcendent. Această „reţea de factori izolatori”,
Lucian Blaga nu întâmplător o mnumeşte „cenzură
transcendentă”. Prin intermediul ei se refuză cunoaşterii
individuate orice cuprindere pozitiv-adecvată a misterelor
existenţiale.
De asemenea, noi credem că prin această teză, răspunsul la
întrebarea cu iz kantian, cum e cu putinţă o metafizică a
55
56

Ibidem, p. 25.
Ibidem, p.26.

111

cunoaşterii, devine mai clar şi mai bine conturat: este posibilă o
metafizică a cunoaşterii, tocmai în virtutea limitărilor impuse de
centrul absolut al cunoaşterii (Marele Anonim), ca necesare şi
inevitabile cunoaşterii individuate aflată, evident, la polul opus. O
obiecţie pe care Blaga o face filosofiei şi implicit metafizicii
cunoaşterii de-a lungul istoriei, e aceea că acstea au atribuit
imposibilitatea cunoaşterii pozitiv-adecvată a obiectului
transcendent unui anume „subiect”, considerat limitat şi
neputincios în calitatea lui de simplu „fenomen”, fapt care
posutlează victoria ultimă a unui scepticism absolut, steril în
activarea potenţelor umane. După vechile teorii gnoseologice,
subiectul cognitiv astfel limitat şi minimalizat n-ar putea realiza
vreodată vreun salt în transcendent, decât printr-un miracol,
numit, când „gândire pură”, când „intuiţie”, când „al şaselea
simţ”, când „gândire concretă”, când „simpatie” etc.
Conform lui Blaga, subiectivitatea cunoaşterii - înţeleasă ca o
„cunoaştere individuată” - nu ţine de vreo anume fatalitate sau
deficienţă a individuaţiei, ci are un temei mult mai centralontologic. Aceasta, întrucât cunoaşterea individuată este capabilă,
într-o anumită formă, de „actul transcenderii”. Interpretările
fataliste acordate subiectului cognitiv se nasc, în fapt, din
înţelegerea atitudinii, pe care misterul existenţial o adoptă faţă
cunoaştere, ca şi atitudine absolut pasivă. Această supoziţie
despre pasivitatea misterului faţă de actul cunoaşterii, despre
neutralitatea şi indiferenţa obiectului faţă de o eventuală
cuprindere cognitivă din afară, a făcut ca teoreticieni moderni ai
cunoaşterii adevărului, să se ocupe doar de o abordare strict
epistemiologică a fenomenului cunoaşterii, neîndrăznind o
abordare mai complexă, metafizică. Întrucât misterul existenţial
se manifestă activ faţă de o „cunoaştere ce ar putea avea loc”,
cunoaşterea individuată reprezintă, prin firea ei, o cunoaştere
„transcendent cenzurată” de Marele Anonim, cel care în principiu
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apără (la modul pozitiv) misterele existenţiale de a fi cunoscute
întocmai de altcineva decât de sine însuşi.
Prin definiţie, cenzura transcendentă este un act atemporal şi
veşnic prezent al Marelui Anonim asupra cunoaşterii individuate
manifestată la nivel structural, astfel încât prin modurile pozitive
ale acesteia nu se poate ajunge decât la o revelare disimulatorie a
misterelor existenţiale. Întrucât cunoaşterea individuată nu are
semnificaţia unei revelări disimulatorii, ea va însemna acceptarea
misterelor existenţiale, ca mistere, părăsind astfel modul
„pozitiv” de cunoaştere şi adoptând un mod „negativ”. Dacă pe
plan gnoseologic cunoaşterea individuată acţionează asupra
misterului fie în „cunoaştere pozitivă”, fie în „cunoaştere
negativă”, pe plan ontologic ea înseamnă o infinită apologie a
misterului existenţial.
Aşadar, cunoaşterea individuată supusă restricţiilor unei
cenzuri transcendente converteşte misterele, apărându-le de
cunoaşterea în sens absolut. Pe plan ontologic, cunoaşterea
individuată devine un organ de convertire apologetică a
misterelor existenţiale, ea fiind caracterizată prin imposibilitatea
structurală de a converti un mister existenţial în non-mister.
Atingerea adevărului transcendent ar echivala, prin urmare, cu o
serioasă primejdie ce ar ameninţa echilibrul existenţial, adică, fie
rostul subiectului cognitiv, fie rostul obiectului de cunoscut, fie
chiar rostul raportului dintre cele două.

113

RADU VASILE CHIALDA

Mutaţia? O revoluţie a mentalităţii şi a
existenţei 57
De data aceasta pare să
fie o mutaţie a speranţei, a dorinţei
de schimbare, de ieşire dintr-o
situaţie anume, o trecere la o altă
etapă, poate mai bună, poate mai
puţin
încordată
de
limite
conflictuale, altfel spus, în ceea ce
ne priveşte pe noi, o speranţă întro civilizaţie a convieţuirii. Ideea
istoricului italian era de a
evidenţia ceea ce leagă civilizaţiile
unele de altele şi nu ceea ce le desparte, o teză în care, nu ar
trebui să se aducă elementele discriminatorii 58, aşa cum le
numeşte Sartori, evident frustrat de invazia străinilor, ci să se
plaseze „dincolo de diferenţe” 59, de spaţiul şi de timpul în
care s-au format şi le-au dat drumul în lume, într-un timp deja
prezent, viu, acum, şi într-un spaţiu comun, al nostru, al
tuturor, global, aici. Acest aici şi acum face din supoziţia
În fond, în spiritul unei compasiuni a reflexiei şi al acceptării
contrarietăţii socio-culturale diferenţiale, dar definitorie, însăşi teza
convieţuirii; Andrea Riccardi, Despre civilizaţia convieţuirii, traducere
de Geanina Tivdă, Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 162.
58
Giovanni Sartorii, Ce facem cu străinii? Pluralism vs.
Multiculturalism, traducere de Geo Vasile, Humanitas, Bucureşti, 2007,
p. 59.
59
Andrea Riccardi, op. cit., p. 162.
57
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autorului mai mult decât o speranţă, o soluţie: „este bine să
ştim să le vorbim oamenilor [...] din vremurile noastre, să-i
motivăm, să-i implicăm” 60. Iar soluţia se fundamentează, nu
pe o cultură a violenţei ca rezultantă a diferenţelor, aşa cum
am întâlnit în analiza lui Sévillia, ci pe o cultură împărtăşită.
Revoluţia lui Riccardi este una culturală, iar „acest fapt are
consecinţe importante asupra raportului dintre indivizi şi
mediu; se schimbă în mod profund aşteptările indivizilor” 61.
Aşa cum constată acesta, în decurs de aproximativ
25 de ani, din anii '80 până astăzi, omenirea s-a schimbat 62,
importanţa individului s-a accentuat şi umanitatea a atras mai
multă atenţie, toate acestea datorită creşterii demografice şi a
dezvoltării tehnologice. Dimensiunea culturală a acestei
mutaţii pare să fie aici, legată de o scădere semnificativă a
ratei de analfabetizare şi astfel, o constatare a eficienţei
sistemelor de educaţie, fapt care conduce de la o generaţie la
alta la transformări în ceea ce priveşte mentalitatea, modul de
raportare a individului la semenii săi, la umanitate în general
şi faţă de propria sa lume, fie că era vorba de grija faţă de
lume (în sensul ei istoric), sau grija faţă de planetă, de
Pământul care îi susţine. Dacă această schimbare de
mentalitate îşi găseşte consecinţe până şi la nivel etic şi
religios, recunoscându-se ecologismul ca formă de grijă
globală faţă de mediu şi faţă de viaţă: „oamenii au devenit,
astfel, mai conştienţi şi mai ataşaţi de valoarea vieţii” 63 şi
chiar a propriei lor vieţi. Această grijă 64 îi face pe oameni să
60

Ibidem, p. 163.
Ibidem, p. 164.
62
Ibidem, pp. 163-164.
63
Ibidem, p. 166-167.
64
Martin Heidegger, Prolegomene la istoria conceptului de timp,
traducere de Cătălin Cioabă, Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 487.
61
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fie mai responsabili, însă, odată cu aceasta apare şi teama 65,
un sentiment de înfricoşare care se dezlănţuie din
subconştientul lor 66, datorită conştientizării responsabile a
lumii, un sentiment de spaimă care poate refula violent din
interiorul lor sub tot felul de frustrări 67, de devianţe, de
schizofrenii, de angoase etc. Această revoluţie a mentalităţii
se transformă astfel într-o revoluţie a existenţei. Raportul
omului cu lumea devine, încetul cu încetul, unul care îngheaţă
Dassein-ul obişnuit cu schimbări lente, constante, dar treptate,
care se realizează într-un timp aproape imperceptibil, şi îl
aruncă-în-lume, îl proiectează într-o lume alertă, în care, nu
progresul tehnic trebuie să asigure superioritatea unei
societăţi, ci lumea trebuie să se adapteze la dezvoltarea
tehnologiei, ai cărei paşi sunt mult mai alerţi decât ai celor
care o creditează.
Iată că omul trăieşte astăzi în vremuri de mutaţie.
Secolul trecut, cel de-al XX-lea al erei noastre, a fost numit
datorită acceleraţiei progresului tehnic: secolul vitezei. Trăim
la începutul celui de-al treilea mileniu. Prima decadă s-a
sfârşit şi nici nu ne-am dat seama. Timpul pare să se
comprime. Oamenii de ştiinţă nu au reuşit încă să descopere
dacă primatele au pierdut un cromozom sau Homo Sapiens a
câştigat unul faţă de acestea, nici nu au găsit încă vreun
răspuns la presupusa origine (darwinist-evoluţionistă) a
noastră din speţa primatelor 68, în schimb, genetica a făcut
65

Ibidem, p. 479.
Sigmund Freud, „Disconfort în cultură”, în Studii despre societate şi
religie, Opere (vol. 4), traducere de R. Melnicu, Trei, Bucureşti, 2000, p.
188.
67
Ibidem, p. 176.
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Charles Darwin, Descent of Man and Selection in Relation to sex, A.
L. Burt Publisher, New York, 1899, p. 166.
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progrese considerabile, iar acum avem posibilitatea de a clona
animale şi oameni. Eticienii şi teologii din întreaga lume sunt
în război cu această posibilitate. Cădem sau nu în păcat
clonându-ne? Mai sunt sau nu oameni cei clonaţi? De
asemenea, ştiinţa a condus la descoperirea celor mai mici
particule disecând atomul, sfidând incapacitatea vederii
umane superficiale cu ajutorul tehnologiei, a reuşit să străbată
spaţiul dincolo de limitele perceperii minţii noastre tot
datorită acestor produse tehnologice, astfel încât, astăzi,
vorbim despre un univers extragalactic, în afara timpului
nostru. Câte tipuri de timp există? Se spune că presa ar trebui
să fie a patra putere în stat. Corect, nimic de spus. Însă ce ne
facem când aceasta devine, în mod evident, cea mai influentă
sursă de inoculare în masă? Iar televiziunea, presa video aşa
cum se mai numeşte, ale cărei scopuri ar fi trebuit să prezinte
realitatea globală şi să aducă ştirile în timp real de la un capăt
la celălalt de lume, a devenit o industrie de entertainment 69,
un mijloc de îndobitocire în masă, al cărei scop pare să fie
unul comercial, profitabil, consecinţe precum: dependenţa de
show, privarea omului de timp şi, poate cea mai gravă dintre
toate, formator de opinie la nivelul maselor, contând mai
puţin decât ratingul. Industria cinematografică se vrea, în
anumite aspecte ale ei, un formator de gusturi vizual-artistice,
iar industria muzicală pare să transforme sunetele
instrumentelor clasice în imitaţii aproape perfecte create prin
sisteme digitale. De când televiziunea, cinematografia şi
muzica au devenit industrii de masă, omul a devenit din ce în
ce mai dependent de ele. Acestea le modelează viaţa, iar
masele devin uniforme prin asemănare. De mai bine de 20 de
Divertisment – fun (distracţie), recreation (recreare), relaxation
(relaxare), play (joc), pleasure (plăcere), amusement (amuzament); Cf.,
OELD, p. 507.
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ani, aşadar o istorie recentă, internetul este cea mai rapidă
tehnologie care se dezvoltă. Astăzi, totul se găseşte pe
internet, ceea ce îl face pe om să fie leneş, dar din ce în ce mai
iscusit. Informaţiile digitale se accesează mult mai repede
decât o carte, iar împreună cu computerul şi telefonul mobil
au schimbat omenirea, aşa cum ceasul a revoluţionat
măsurarea timpului 70. Un laptop şi un telefon mobil au
devenit extensii, aproape că se numesc organice, ale
individului uman. Toţi le folosim astăzi, toţi ştim ce înseamnă
şi la ce folosesc, cel puţin cei care ne permitem acest confort.
Aceasta este aici şi acum, aşa arată lumea care se schimbă de
la un an la altul. Tehnologia este mobilul acestei mutaţii.
„Revoluţia culturală a ultimelor decenii nu poate să rămână
fără consecinţe asupra modului de a privi lumea” 71,
concluzionează Riccardi.
Omul nu mai controlează dezvoltarea tehnologică,
ci se modelează după ea. Mutaţia? Nu mai putem spune că
omul se adaptează la mediu, ci la tehnologie. Mediul cade în
plan secund, iar în această situaţie ar trebui să ne îngrijorăm,
să ne temem pentru propria existenţă, pentru propria viaţă. În
dialectica aceasta, a raportului omului cu viaţa şi a raportului
acestuia cu noua formă de tehnologie, care prinde din ce în ce
mai multă viaţă (independenţă de dezvoltare) fără aportul
omului, putem observa însăşi declinul civilizaţiei. Nu este
vorba de un declin al uneia dintre civilizaţii, ci a civilizaţiei în
sine, aceea care se constituie prin educaţie continuă,
comportament etic şi rafinat, cultură, religie şi tehnologie.
Revoluţia existenţei a lui Riccardi este doar plasată, creionată
şi i se dă coordonate. Grija şi teama conduc la ceea ce putem
Bill Ashcroft, ş.a., Key Concepts in Post-Colonial Studies, Routledge,
New York & London, 1998, p. 178.
71
Andrea Riccardi, op. cit., p. 168.
70
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numi limita conştiinţei 72. Prin faptul că nu ştim unde poate
duce acest progres tehnic alert şi nici ce consecinţe poate
avea, conştiinţa umană pare să fie bulversată, iar limitele ei
par să fie din ce în ce mai confuze, mai difuze, sau aproape
dislocate 73. Limitele conştiinţei, care ar trebui să fie între bine
şi rău ca forme prealabile ale vieţii 74 şi de asemenea, care ar
trebui să reprezinte instanţele morale ale vieţii omului, sunt
condamnate să suporte transformări, uneori radicale. De aici
şi sentimentul neliniştii faţă de viitor, al fatalităţii, al
declinului. Acesta, ca sentiment al finitudinii, capătă sens abia
atunci când omul se apleacă asupra alterităţii sale, asupra
vieţii sale, a raportului vieţii cu tehnologia şi cultura. Cultură
înseamnă viaţă 75, înseamnă forţă, înseamnă tărie. Tărie de a
trece peste, de a suporta transformările şi mutaţiile din sânul
civilizaţiei. Baricco îi conferă culturii, în calitatea sa de
„viaţă”, caracteristica efortului 76, întorcându-se la originea
naturală a termenului, de cultura agrorum (muncă, sudoare),
ca bază a culturii animi, (paideia, educarea sufletului).
Dassein-ul omului se poate împlinii doar prin cultură. Acesta
trebuie să fie sângele omului, iar cultura ceea ce îl îmbracă, o
formă în care conştiinţa să nu fie nevoită să-şi atingă limitele,
să ajungă la extreme refulându-se în angoase 77, manifestând
72

Ibidem, p. 168.
În sensul unui Dasein aflat într-un loc impropriu, ca fapt-de-a-fi-dejaîn, sau în-preajma-a-ceva ce nu îi aparţine ca structură; Martin
Heidegger, Fiinţă şi timp, p. 368.
74
Friedrich Nietzsche, Dincolo de Bine şi de rău, ediţia a IV-a revizuită,
traducere de Francisc Grünberg, Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 51.
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Michael Henry, Barbaria, traducere de Irina Scurtu, Institutul
European, Iaşi, 2008, p. 12.
76
Alessandro Baricco, Barbarii, Eseu despre mutaţie, traducere de
Dragoş Cojocaru, Humanitas, Bucureşti, 2009, pp.137-142.
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Sigmund Freud, op. cit., p. 188.
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disconfort în cultură 78, ci în care aceasta să confere omului
verticalitate morală (conştiinţă morală) 79.
Baricco numea o astfel de revoluţie: „o mică
revoluţie enormă” 80. Aceasta pentru că plasează viaţa omului
într-un cotidian, într-un acum care ne priveşte pe toţi
deopotrivă. Suntem în acelaşi timp locuitorii unei lumi în
transformare şi părtaşii acesteia. Indiferent cum o numim –
schimbare, modificare, transformare, revoluţie – mutaţia81,
termen care presupune o radicalitate, o bruscare, o gravitate,
ne poate ajuta mult mai bine în a înţelege aplecarea asupra
aspectelor contemporane ale barbariei. Ea este prezentă, în
mişcare prin însăşi esenţa ei şi de aceea greu sesizabilă.
Barbaria este cea care o face vizibilă. Faptul că încercăm să
ne plasăm în contemporaneitate, prin care înţelegem un timp
prezent, cotidian – (con)tempore, în acelaşi timp – ne
îngreunează discursul despre barbaria interioară, dar ne aduce
multe exemple convingătoare. Îngreunarea se produce şi
pentru că această contemporaneitate este prea prezentă, prea
comună (imundă). Însă tocmai familiarizarea care produce
confuzie ne orbeşte, ne amestecă şi ne împreunează cu
barbaria. Aceasta nu este un subiect tabu şi nu trebuie să ne
sperie dacă o întâlnim. Barbarul trăieşte printre noi, se
comportă ca noi, îmbracă aceleaşi haine şi vorbeşte aceiaşi
limbă, nu mai este diferit, nu se mai află în altă parte, nu mai
face parte din relaţia noastră cu altul, cu ceilalţi. Barbarul este
universal, este global. Barbar puteam fi chiar eu însumi! În
Sau după o traducere mai aproape de sensul utilizat de Freud în limba
germană: angoasă în civilizaţie.
79
Idem.
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Alessandro Baricco, op. cit., p. 45.
81
O schimbare în forma şi structura proprie: prefacere, transformare,
schimbare, modificare (radicală); Cf., OELD, p. 1010.
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sinea ta, poate că şi tu eşti un barbar” Ne-am întrebat vreodată
de ce am lovit un copil? Ni-am explicat vreodată violenţa cu
care am reacţionat atunci când cineva ne-a încălcat
proprietatea, intimitatea? Ne-am întrebat de ce vecinul şi-a
bătut soţia? De ce băiatul de la etajul trei a furat maşina
prietenului său? De ce ne plac filmele de groază? De ce ne
sinucidem cu atâta uşurinţă? De ce o crimă nu mai este un
tabu? De ce pornografia tinde să fie legitimă? De ce ne
declarăm ecologişti când aruncăm deşeuri (în secret) pe
fundul oceanelor? De ce terorismul nu poate fi eradicat? Neam întrebat? Barbarul nu mai este acolo undeva şi ameninţă
cu „barda” civilizaţia, barbarul s-a mutat în noi, în fiecare din
noi, iar de noi depinde dacă îl controlăm bine, astfel încât să
nu izbucnească în afară, să se manifeste. Depinde de noi cum
educăm esenţa barbară din sinea noastră. Depinde de noi cum
o cizelăm, cum o împachetăm, cum o „păcălim”, astfel încât
să nu refuleze, să ne transforme în mutanţi: în terorişti, în
infractori şi delincvenţi, în obsedaţi sexuali, criminali, hoţi,
vandali, plagiatori, nesimţiţi, profanatori, drogaţi, alcoolici
etc., cu alte cuvinte inculţi şi necivilizaţi, oameni pentru care
anumite sisteme axiologice au dispărut, ori nu mai au
însemnătate.
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OAMENI (III)
Ruptura a avut loc fără
maricomplicații.Magheru și-a
schimbat locuința, luând o
cameră în Sărărie aproape de
Tamara, încă în după amiaza
aceleiași zile. Trimise pe un
prieten cu trăsura la Vera să-i
aducă lucrurile; în scrisoarea ce
i-o dăduse îi implora iertarea. N
- a primit nici un răspuns;
colegul care s - a întors cu
comisionul îndeplinit, i-a spus
că n - a surprins pe fața ei nici o
emoţie. Era stăpânită, calmă, liniștită. Magheru ştia că în dosul
acestei atitudini, care este felul de comportare a oamenilor cu
adevărat mari în caracter, se ascunde o suferință adâncă. Își
dădea seama că el este un ingrat, însă iubirea cea nouă, care îl
ducea spre alte destinuri, îi întuneca mintea. Nu mai trăia decât
pentru un singur nume și o singură ființă: Tamara.
Era astăseară invitatul ei. Se afla pentru prima dată în
locuința Tamarei: o cameră simplă, sumar mobilată, în care
locul de frunte îl deţinea o otomană largă acoperită cu țesătură
basarabeană. Deasupra patului ardea o candelă. Cărțile risipite
pe o etajeră și nelipsitul „Primus”, uitat într - un colţ împreună
cu vesela de gătit, dădeau o notă studențească odăii. Se
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adunaseră câțiva studenți și studente; discutau ultimele
evenimente, aprinși și pasionați, pledând fiecare pentru teoria sa
favorită. Erau studenţi de toate nuanțele politice și doctrinare: de
dreapta și de stânga, nihiliști și reacţionari, mistici şi ateiști.
Camera era neîncăpătoare pentru a adăposti atâţia oameni;
fiecare își făcea loc pe unde putea, câte doi pe un scaun, sau
tolăniţi pe sofa unul lângă altul. Ei nu puneau preț pe forme și se
simțeau acasă. Un singur lucru le impunea respect, ca o
fascinație: Tamara. Părea făcută din altă plămădeală decât ei,
deși era din același aluat rusesc. Frumusețea ei făcuse de mult
ocolul Iașului; ofițerii garnizoanei dădeau neîncetat târcoale în
jurul ei fără să ajungă la rezultat. Nici un bărbat n - a călcat încă
pragul favoarei sale. Se juca cu ei, fără să-i lase să intre în
intimitatea sa. Totuși, de câteva zile, apariția ei pe stradă cu
Magheru la braț, stârni senzație. Invidiile începeau să se
dezlănțuie. Basarabenii, resemnați și deprinși să respecte orice
voință, se mângâiau cu aceea că erau primiți de ea, putând astfel
să-i soarbă atmosfera. Moldovenii însă, nu se puteau împăca cu
gândul de a li se sufla o pradă atât de bună, și încă de un
ardelean bleg. Mulți veneau de pe la alte facultăți la cursurile de
la litere, așezându-se în banca în care ședea ea. Se simțeau astfel
uniți printr - un obiect comun de ființa dorită. Aceștia făceau
parte din categoria sentimentalilor. Alții mai întreprinzători și
activi, lucrând sub îndemnul sângelui biciuit de dorințe
senzuale, încercau alte mijloace.
Circulau o sumedenie de versiuni fanteziste pe seama
originii Tamarei. Se spunea să ar fi fiica unui conte rus; de fapt,
era fiica unui emigrat, stabilit în Basarabia după Revoluție, unde
i se părea pământul mai aproape de patrie. El muri după câtva
timp, iar cele două fiice rămase, crescură în spirit basarabean,
adoptând obiceiurile patriarhale ale acestei provincii. Cea mai
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mare nu semăna deloc cu cea mică. Înaltă, molatecă, misterioasă
ca o zeitate egipteană, avea ceva lasciv și oriental în corpul ei.
Turburătoare și plină de voluptate, ea trezea în fiecare bărbat, pe
lângă dorințe nesocotite și un fel de teamă. La Iași s - a ținut
departe de orice intimitate cu bărbații, lăsându-i să alerge după
ea fără să le dea vreo speranță. Abia la sfârșitul anului
cunoscuse pe Magheru printr - o prietenă a ei, Mașa Kovalenko,
la Copou, în seara când au fost văzuți împreună de Sașa și
Ludmila. Mașa îi vorbise de Magheru, prezentându-l ca pe un
spirit excepțional. Menajul său cu Vera, care trecea drept cea
mai inteligentă fată din Universitate, îi zgândărea curiozitatea.
Pentru Magheru, Tamara însemna cea mai desăvârșită ființă pe
care și-o putea închipui. Nu-și făurise nici o speranță, deoarece
era mai frumos să contempli un ideal de departe și deoarece știa
de la alții că nu avea șanse. Afară de acestea, era legat de Vera.
A trebuit să treacă câtva timp de frământare tăinuită, ca lucrurile
să ajungă unde au ajuns.
VI.
Discuția începută de Volodea Mazurin, se zbătea în
captivitatea temperamentelor, țâșnind volubil în afară. Volodea
era reputat dărâmător de idoli. Valorile sociale plesneau sub
puterea nihilismului său; nu admitea nici o instituție afară de
om. Nu pretindea „tabula rasa” în vederea unei noi construcții
sociale. Refacerea societății îl preocupa foarte puțin. Dorea mai
degrabă un apocalips, care să zguduie din temelii acest univers
plin de rele și de păcate.
Nu există nici o soluție de îndreptare, zise el cu voce
aprinsă, roșu la față. Oricâte rețete propuneți, răul e mai adânc
decât credeți. Voi tratați numai partea fizică a răului, preocupați
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de voi înșivă; există însă o metafizică a răului, care te face să
treci peste tine și să te gândești la legile naturii și ale firii
omenești, în ciocnire perpetuă unele cu altele. Răul e mai întâi
cosmic și din el izvorăște răul ființelor care viețuiesc. Dacă
universul ar fi fost întocmit altfel, n - ar fi trebuit să suferim noi
de foame și de frig.
Grișa Vasiliev, care ședea gânditor într - un colț al
sofalei lângă Mașa, interveni domol:
Nu credeți că răul pe care vă străduiți să-l înlăturați prin
teorii, este necesar pentru a face pe om mai moral și mai bun?
La ce îmi folosește mie morala, când în jurul meu
oamenii mor de foame. Oare moralitatea are nevoe de victime
pentru a se putea menține? Cei merituoși sucombă, călcați în
picioare de mizerie, iar nulitățile se lăfăesc pretutindeni,
pretinzând că răul este necesar, pentru a-și putea întemeia pe el
privilegiile.
În orice rău mijește un bine, zise Tamara, dorind a pune
capăt acestei distincții, care nu-i plăcea tocmai acum când a
introdus la ea un om nou.
Magheru, care ședea alături de ea, aprobă:
Într- adevăr, fără ajutorul unui rău, nu mi s - ar fi putut
întâmpla un mare bine.
Ea îl privi înțelegătoare și se ridică să servească ceaiul.
Volodea se certa mai departe cu Grișa pe tema destinului. Un
student evreu făcea imputări altuia de dreapta pentru excesele
antisemite. Discuția lor era violentă, fără argumente; lipsea din
ea ceea ce dă paloare unei discuții: obictivitatea. Fiecare dintre
ei erau conduși rând pe rând de patimă și de revoltă, căci
instinctul de conservare și instinctul de luptă stăteau față în față.
Mașa se întreținea cu o studentă palidă, rău îmbrăcată, suferindă.
Era Ana Lipovka, bolnavă de tuberculoză, pe care a contractat-o
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din mizerie și din cauza răcelii primite în drumurile lungi pe
care le făcea iarna, neîmbrăcată, pentru a da lecții. Tamara o
ajuta și ea trăia de azi pe mâine din mila studenților. Îi știau
soarta pecetluită. O trimiseră acasă, însă ea nu voia să se
despartă de Universitate; n - avea ce căuta în comuna ei, unde
nu-i mai rămăsese decât o mătușă bătrână și săracă. Prefera să
îndure cea mai neagră mizerie și să moară în Iași. Volodea avea
totdeauna în fața ochilor pe acestă nenorocită când atingea în
discuțiile sale problema răului. Suferința aceasta ascunsă, tăcută
și resemnată, îl făcea să se răzvrătească împotriva întregei firi.
Universul i se părea o înscenare monstruoasă, iar omul un
animal răbdător și decăzut. Religiunea suferinței lui Dostoievski
era pentru el o doctrină puerilă, căci impunea omului să accepte
o stare nimicitoare, ca pe o izbăvire. Desigur, suferința te face să
fraternizezi cu semenii tăi, te înalță ca etic, dar aceasta numai
pentru faptul că ești solidar cu toate ființele de pe pământ
împotriva unui tratament nemilos.
Un nou venit întrerupse convorbirile. Vocea lui
puternică, răsuna în încăpere ca un muget. Era Mișa Bolianski,
poreclit „Hoțul de lemne”, deoarece el era cel care se distingea
iarna, mai mult în această întreprindere, când studenții n - aveau
combustibil și erau siliți să și-l procure pe o cale prea puțin
onorabilă. El aproviziona pe studente și pe studenții săraci, fiind
totdeauna capul bandei. Povestea lui cu sacul lui Leiba era
cunoscută. Leiba era cel mai fricos evreu din cămin. Avea un
sac, care ținea loc de valiză, cu numele cusut pe el. Mișa îi
ceruse într - o seară sacul, fără a-i spune pentru ce scop.
Împreună cu mai mulți studenți, se strecură în curtea unui ofițer,
pentru a șterpeli lemne. Ordonanța ofițerului, trezindu-se, trase
câteva focuri de revolver. Mișa, luând-o la fugă, a scăpat sacul.
Ordonanța în întuneric a crezut că a omorît un om și s - a retras
126

plin de frică. Mișa voia să salveze sacul, căci era scris pe el
numele unui coleg, ceea ce i-ar fi putut da de gol. S - a târât pe
brânci și a izbutit să-l ia cu el. A doua zi, ziarele scriau că s - a
comis un furt și că unul dintre hoți a fost ucis, însă a fost ridicat
de ceilalți tovarăși. Leiba, căruia i sʼa istorisit întâmplarea,
tăinuindu-i-se salvarea sacului, s - a îmbolnăvit de frică. Au
trebuit să trimită după medic.
Zărind pe Magheru, Mișa care nu știa încă nimic de noile
sale relații, îl întrebă:
De ce nu ai adus cu tine și pe Vera? Sau poate e plecată
la Chișinău?
Magheru roși. Tăcerea dimprejur făcea să-i crească și
mai mult stinghereala. Situația era penibilă. Tamara, curajoasă și
sinceră, dădu ea răspunsul, fără să se sinchisească de colegii care
se uitau curioși la ea:
Alioșa nu mai e prietenul Verei. N - ai aflat până acum
aceasta? În ce lume trăiești, dragul meu „Hoț de lemne”?
Surâzătoare, oferi lui Mișa o ceașcă cu ceai; acesta o
privea uluit.
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ACAD. GHEORGHE PĂUN
Privighetorii
Ca să cânte şi ziua
Precum noaptea,
Privighetorii i se ard ochii,
Amândoi,
Cu acul înroşit.
Păsărarul ascultă
Desfătându-se,
Neştiind că privighetoarea
Plânge atunci când cântă,
Cântă atunci când plânge.
Aşa şi poetul,
Doar că el vede cu inima,
Iar păsărar cu ac înroşit
Îşi este el sieşi...
Ora est!
Mocneşte-n cercuri bucuros îndemnul,
Scânteia-n miez îşi caută spirală,
Orbite mici, tinzând spre verticală,
Lăsând în ţărnă umbra minerală –
Sunt flacăra ce-şi devorează lemnul.
Tot mai aproape se ghiceşte semnul,
Tot mai departe vrerile caduce,
Lumina spre lumină dă s-apuce.
Peste cenuşă, ridicată-n cruce,
Sunt flacăra ce-şi devorează lemnul.
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T întors
Adunatu-s-au cercurile în trunchi,
De rădăcini inocente hrănite.
Dă coaja să crape, cedând, în tăcere,
Aglomeraţiei de anotimpuri, aproape suprapuse.
E vorba de salcie? E vorba de pin?
Piramidă de verde, zbor promis
Pe verticala unei brazde răbdătoare,
Plină de rădăcini – şi de trunchiuri
Care şi-au risipit, şi uitat, cercurile.
E vorba de salcie? E vorba de pin?
Căci T-ul întors este ţinta şi dorul.
Aşezat, cum se cuvine, cu trunchiul în iarbă,
Iar forma ce-a fost – şi forma formei ce-a fost –
Pe verticala răbdătoarei brazde, în zbor.
E vorba de salcie? E vorba de pin?

Seară cu cicade
Uneori, seara,
Cicadele se urcă pe iederă,
Până sub fereastră se urcă,
Şi-şi freacă elitrele,
Parc-ar vrea să-mi spună ceva,
Parc-ar vrea să stăm de vorbă.
S-au pornit şi acum....
În cameră – goală fiind,
Cântecul vecinelor mele de sub geam
Aleargă de colo-colo.
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Ca să nu se-mpiedice de mine,
M-am lipit de perete,
Aproape am intrat în stratul de var,
Şi urmăresc cum sunetul
Ricoşează,
Lovindu-se de mobilă,
De lampă, de imaginea mea pe perete.
În camera din ce în ce mai goală,
Curând, nu mai rămâne decât glasul cicadelor...

Dioramă andaluză
Printre perdelele de ceaţă
Cele mereu mişcătoare
Ale Râului cel Mare, Guadalquivirul,
Se văd uneori sutaşii,
Aliniaţi pedant-imperial,
Bătând ritmat cu spadele în scuturi
Şi făcând zalele să clipească în soare,
Spre spaima barbarilor
Şi spre fala Romei.
Nimic nu se-aude dincoace de ape...
Alteori, perdelele de ceaţă lasă vederii
Pâlcuri de arabi călări,
Galopând de-a lungul râului,
Rotind deasupra capului săbii,
Cele de Toledo, vestitele-neiertătoarele,
Spre spaima creştinătăţii
Şi spre fala califului.
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Dar nimic nu trece dincoace de ape,
Niciun strigăt, nicio izbitură de potcoavă
În piatra fierbinte a Al Andaluzului...
Pe partea aceasta a Râului cel Mare,
Guadalquivirul,
Doar eu, lipit de coaja lucioasă –
Şi caldă – a unui platan.
Încerc să nu respir prea repezit,
Să nu mă audă romanii, arabii...
Dar, prin perdelele de ceaţă,
Cele mereu mişcătoare,
Parcă romanii pe mine vor să mă-nspaime,
Arabii pe mine vor să mă taie,
Ţintesc cu toţii spre mine –
Sau, poate ceaţa-i doar o oglindă...
Poate gândul e numai o ceaţă...

Lacrimă
Mă-nchin ţie, brazdă moldavă
Şi oaselor strânse sub vie.
Din dor, am uitat de mânie,
Dar nu de gulag şi otravă,
De bunii pierduţi în robie
Prin gheaţa din cea-mpărăţie
Ce-alături pândeşte hulpavă.
Iar până ca-n dor va să fie,
Strâng rouă în pumni, sângerie,
Şi ţie mă-nchin
Brazdă moldavă.
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Cântec de rană
Moldovă, rana mea sângerândă,
Stau lupii în juru-ţi la pândă,
Să-ţi ia Eminescul din slovă,
Pe Ştefan să-l piardă, Moldovă.
Moldovă, mereu fată pribeagă,
Vor lupii destinu-ţi s-aleagă,
Siberii să-ţi pună în sobă
Şi Nistrul să-l sece, Moldovă.
Moldovă, rana mea nesfârşită,
Te-aud ca pe-o Ană zidită
În turle kremline deşarte
De Argeşul Anei departe.
Moldovă, sora mea cea frumoasă,
E frig fără tine în casă,
E trist fără tine acasă,
Moldovă, rana mea dureroasă.

132

O, brad frumos!
Erai cam cât un fir de busuioc,
Din acela care se pune lângă candelă...
Am apăsat cu palmele
Pământul pe rădăcinile tale.
Vara, pe arşiţă, când îţi aduceam apă
Şi ţi-o picuram, tot din palme,
Pe cetina bucuroasă,
Râdeai ca un copil.
Râdeam şi eu cu tine şi mă bucuram.
Iarna, ţi-am agăţat beteală pe ramuri,
Şi clopoţei, şi stele – şi iar râdeai.
Aşa au trecut verile şi iernile
Şi-ai tot crescut...
N-am vrut să mă-ntrec cu tine,
Ştiam că te vei ridica repede
Deasupra creştetului meu
Şi încă mai sus,
Pe-acolo pe unde alunecă norii
Şi timpul...
Ce mare te-ai făcut!
Norocul tău că nu înţelegi
Şi-mi zâmbeşti în continuare,
Pe când în trunchiu-ţi scândurile freamătă...
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TERESIA BOLCHIŞ TĂTARU
MĂRIUCA (III)
- Hei, mă tem că nu’i bine – oftă
Măriuca. Îl trimăt astăzi, ori mâni 82 la
clinică, la Cluj. Amu mă duc să-l văd –
și Măriuca încercă să treacă pe lângă
el, spre holul unde șezuse mai înainte
și unde pe margine era amenajată o
boxă cu halate.
- Un halat doresc și eu – zise către
fata ce stătea dincolo de tejghea.
- Dă’mi bonul – îi răspunse
aceasta.
- Ce fel de bon? – întrebă Măriuca. N’am nici un bon.
- Bonul de la doctor, cum că ai voie să intri în spital, ca
să primești halat.
- Mie nu mi-a zis doctorul Munteanu de nici un bon. Mia spus numai să merg să iau un halat și să urc sus. Pe bărbatul
meu îl duc astăzi cu „aviasanul” la Cluj, iar doctorul mi-a dat
voie să-l văd.
- Eu nu știu – zise înțepat fata – eu am instrucțiunile
mele; nu pot să dau halat fără bon de la medic. De ce nu ți-a
dat doctorul bon, dacă’ți dă voie să intri în spital? Căci doar el
știe că așa’i ordinul.
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Mâni, mâine.
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- Eu nu știu de ce nu mi-a dat bon. Mi-a spus numai că
pot să merg să-l văd.
- Nu știu – zise fata dând din umeri și îndreptându-se
spre partea cealaltă a tejghelei înspre care venea un bărbat
tânăr.
- Noi așa avem dispoziție de la administrație și de la
comitetul de partid și noi de asta ne ținem.
Tânărul i se adresă fetei, de cum trecu de portar, cu o voce
sigură și răsturnătoare, ca la el acasă:
- Ce mai faci, drăguțo?
Fata se îmbujoră la față și’i răspunse deodată foarte veselă
și galeș.
- Tare bine. Vreți să intrați în spital?
Măriuca se întoarse să vadă cine vorbește așa de tare.
Instinctiv se dădu la o parte, când..., să vezi și să nu crezi: era
chiar „suflătorul” și „ascultătorul”, „ochi albaștri” de pe
scări și de la etaj!
- Da, da, dar dă’mi un halat, vine și tovarășu’ maior – și
tânărul îi întinse fetei o legitimație pe care aceasta o luă și,
fără să o deschidă, o așeză într’o cutie lungă, compartimentată
cu alfabetar, ca la bibliotecă. Apoi căută printre halatele
așezate cu numere pe o stinghie, două mai mari și mai noi, le
luă și le întinse civilului și militarului ce venise imediat după
el.
Măriuca observă cum nici unul din ei nu dăduse nici un bon
în afară de legitimația la care fata nici nu se uitase.
Bărbații au luat halatele pe umeri, peste haină, fără să le
îmbrace mânecile, i-au zis ceva fetei, după care, cu pasul
sigur al omului ce nu merge pentru prima dată pe drumul
acela, au străbătut holul lung, până la lift. Uitându-se după ei,
Măriuca avu impresia că cel puțin unul din ei avea altă treabă
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în spital, decât caz de boală. „Pe care coridoare sau saloane
mai are ceva de ascultat și apoi de suflat, tovarășu’?!”
- Hei, ce stai acolo, lele? – i se adresă fata pe un ton
deloc prietenos.
Măriuca simți lipsa de considerație din tonul fetei și se
simți umilită. Pe inima ei apăsa de un timp o durere pe care
nimeni nu i-o putea lua și fiecare obstacol îi mai îngreuna
piatra aceea.
- Da’ ce să fac? – zise ea căutând să pară liniștită – eu
trebuie să’mi văd acuma omul.
Fata parcă se muiase oarecât, la vibrația suferinței din
glasul Măriucăi și’i spuse:
- Vorbește dumneata cu doctorul să’ți deie bon.
- Da’ unde să vorbesc cu el, dacă’i în spital?
- Caută-l la telefon.
- De unde?
- Ia, de acolo, de vis-a-vis, unde stă femeia aceea
îmbrăcată’n halat, este telefonul de serviciu pentru personalul
spitalului.
Măriuca se uită într’acolo, dar nu văzu pe nimeni. Femeia
aceea tocmai intrase undeva. Între timp portarul veni spre
tejghea.
- Că dă-i femeii ăsteia un halat – se adresă el fetișcanei –
că doară doctoru’ Munteanu i-o zâs să margă sus.
Dar „fâța”, foarte căpoasă, poate o „asistentă” cu școală
de partid, sări ca înțepată, răstindu-se la el:
- Dumneata să nu te bagi în treburile mele! Și dumneata
știi foarte bine ce s’a spus la ședință, așa că vezi’ți de poarta
dumitale.
Dar portarul, țăran proletarizat, nu se lăsă:
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- Ascultă, dumneata știi una iar io știu două; io am auzît
când doctoru’ i-a spus să margă sus să’ți vadă bărbatu’, iar și
dumneata știi că doctorilor nu le place să scrie bonuri; n’au ii
vreme de asta!
Fata însă, care se dădea foarte importantă, ținea la ale ei.
Măriuca simțea cum în ființa ei crește umilința. Trăia
sentimentul că este o făptură ce nu valorează doi bani, în fața
bonului și a halatelor acelora albe, mototolite sau scrobite, ce
atârnau pe stinghie, dincolo de tejghea, ca la o paradă fără
spectatori.
Între timp, mai sosiră două cucoane pe care portarul,
salutându-le respectuos, le lăsă să treacă. Una din ele îi
prezentă fetei un bon, iar cealaltă îi strecură odată cu buletinul
de identitate, pe care fata îl așeză în sertarul acela ca de
bibliotecă, și o monedă de trei lei. Cucoanele luară halatele și
tot atât de sigure ca și tovarășii de mai înainte, porniră spre
lifturi.
Sentimentul de amărăciune din sufletul ei creștea: „de ce
n’am rămas și eu doamnă? Eu nu sunt decât o țărancă pe
care toată lumea o dă la o parte!”. Se uită absentă dincolo,
înspre telefonul de serviciu. Femeia în halat alb, proaspăt
coafată, se întorsese. Măriuca se duse spre ea. Nu știa ce să’i
spună, cum să înceapă. Ținuta îngrijită a femeii parcă o inhiba.
- Ce dorești dumneata, lele?
Avea o voce plăcută, cel puțin așa simți Măriuca, poate
pentru că nu o repezi și i se adresă ceva mai omenește, mai
polititcos; nu i-a spus: „ce vrei, lele?” – cum era deja
obișnuită să audă, ci i-a spus: „ce dorești dumneata, lele?” –
și sufletul Măriucăi se mai încălzi. Dintr’o suflare și cu curaj
îi spuse ce dorește. Femeia îi răspunse pe același ton plăcut,
să aștepte puțin; ea intră în încăpere, se așeză la masă și ridică
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receptorul. Măriuca auzi cum femeia ceru secția de
chirurgie... Reveni, spunându’i că doctorul căutat, momentan
nu’i pe secție, dar o să vină, să mai aștepte puțin.
Măriuca se uită peste hol și, ca stoarsă de orice vlagă,
scoase un oftat, brațele’i căzură moi pe lângă trup, scăpând
traista înflorată pe pardoseala făcută din dale de piatră neagrăcenușie. La celălalt capăt, din liftul personalului, tocmai ieșea
doctorul Munteanu. Măriuca se repezi spre el: „domnule
doctor, domnule doctor!”.
Doctorul se întoarse în direcția vocii disperate:
- Ce mai este? – apoi, recunoscându-o, o întrebă aproape
dur: dar nu te-ai dus încă la el? Te așteaptă. Tocmai am
primit „aviasanul”, peste o oră pleacă.
Măriuca simți că se îneacă:
- Domnule doctor, nu’mi dă halat pentru că ați uitat
să’mi dați bon!
Doctorul se înfurie de-a binelea. Cu pași mari, se îndreptă
spre garderobă:
- La dracu de bonuri! Ce chinuiești femeia asta, fată?
Dă’i imediat un halat!
- Eu nu chinuiesc pe nimeni, tovarășu’ doctor, dar știți și
dumneavoastră ce s’a spus la ședința lărgită de partid!
„La dracu! Mucoasele astea neobrăzate”...
Măriuca luă halatul, pe care fata mai degrabă i-l aruncă pe
tejghea decât i-l dădu, vrând să plece.
- Dă’mi buletinul, lele, unde pleci așa?doar ai văzut că
fiecare...
- Văzut-am, văzut; mai bine n’aș fi văzut! Puse halatul pe
tejghea și se repezi după traista ce’i rămăsese jos, pe partea
cealaltă. Dincolo de fotolii, doctorul o aștepta. Se grăbi cu
buletinul, apoi se luă după medic. Pașii lui mari o distanțau de
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el. Ajuns la lift, el trebui iarăși să o aștepte. „Doamne,
numa’de n’ar striga la mine!”. Dar doctorul ridică tonul nu
către ea, ci către fata de la lift, ceea ce, în rânduiala nescrisă a
spitalului socialist, modern, însemna:
- Duci femeia asta la etajul trei, dar să nu’i pretinzi
bacșiș! – iar el se repezi pe scări.
Măriucăi nu’i scăpă privirea rece cu care liftiera o examină
o clipă, de sus până jos, de jos până sus, în momentul în care
ea păși în lift. Căscând, apăsă pe butonul alb cu nr. 3, se
rezemă de perete, lăsă privirea în jos și până când liftul ajunse
la trei, nu se mai mișcă. Exact așa o văzuse făcând și cu
câteva zile înainte, când îl vizitase pe Pavăl, o altă liftieră de
la ascensorul de alături și tot așa o mai văzuse făcând, încă pe
una cu care urcase până la nouă, dar care, pentru că drumul
era mai lung, se așezase pe taburetul tapetat cu plastic albastru
din colțul opus ușii. Așa plictisite, palide și acre cum arătau în
halatele lor verzui, cu buzunare mari, fetele de la lift sunt o
verigă foarte importantă în lanțul piedicilor puse întins, pe
drumul vizitei la bolnavi. Ai trecut de portar, de formalitățile
de la halate, ți se poate întâmpla să nu poți trece de obstacolul
de la lift, fără un bacșiș gras care să’ți mijlocească
„cunoștința” și afecțiunea acestor caroni de a căror luntre nu
te poți lipsi, căci este singura ce ajunge pe holul central al
etajelor de la care se ramifică culoarele cu saloanele
bolnavilor. Scările nu folosesc la nimic, căci toate ușile ce duc
de pe scări spre holul central sunt încuiate, prinse cu lanț și
lacăt, doar medicii dispun de chei și o parte din personal.
Măriuca trăise toate aceste „mici amănunte” în cele trei
săptămâni de când îi fusese dat să bată aceste drumuri, de i
s’a’năcrit și’i dădea sudori reci pe spate. Acum, cu toate că se
găsea „aprobat” în lift, totuși îi venea să ducă mâna la
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buzunarul șorțului, să scoată doi lei și să’i întindă fetei ăsteia,
care desigur că a „înregistrat-o”, pentru că nu se știe când vei
mai avea nevoie de ea și nu’ți poate rămâne indiferent cum tea reținut. Dar până să’i treacă ei toate astea prin minte, liftul a
ajuns la etajul trei și Măriuca, așa ca o motivare față de
propria-i greșeală, murmură ca pentru sine: „pe bărbatul meu
îl duc astăzi la Cluj!” O clipă, liftiera se uită la țăranca ce
ieșea din lift fără să’i fi întins o monedă, se retrase cu spatele
înăuntru, trase cu amândouă mâinile grilajul pliant al ușii
interioare, așteptă să se închidă ușa metalică, apăsă pe butonul
pentru parter și se lăsă în jos.
Măriuca gustă sentimentul muced – amar, de pierdere a
demnității, de înjosire. De ce a trebuit să se scuze în fața ei?
Ce înseamnă sentimentul acesta? Ca preț nu costă mai mult de
doi lei, ca valoare însă... gustul amar, muced! Dacă’i dădeam
doi lei m’aș fi simțit eu deasupra, cu capul sus, pentru că am
doi lei de prisos, de care mă poți lipsi; dacă nu i-am dat, am
rămas eu dedesupt, cu toate că am acești bani de care mă pot
lipsi, dar nu i-am dat; de ce nu i-am dat? Dar de ce ar fi trebuit
să’i dau? Nu’și făcea oare serviciul pentru care este plătită? În
plus i-a mai spus și doctorul că nu are primit și totuși... Așa
trebuia să’i fi dat, pentru că toate astea de la noi, așa sunt
făcute, fără suflet, sunt închegate cu găuri și șuruburi uscate
pe care dacă nu le ungi, scârțâie de să aude până’n cealaltă
lume!
Călcând automat pe linoleul verzui, stropit cu dungi
neregulate, negre, întins pe culoarul lung, dintr’un perete în
altul, un gând necunoscut, asociat cu spațiul ce se interpunea
cu fiecare pas între ea și ascensorul care nici nu mai era acolo,
o făcu să’și ridice capul, ca și cum i-ar fi dat cei doi lei: „la
urma urmei, de data asta nu eram obligată să’i dau!” – „Da,
140

dar atunci de ce te-ai lăsat umilită de privirea și atitudinea ei,
pentru că tu aveai dreptate! De ce te-ai lăsat călcată în
demnitatea ta, de o ființă, care hotărât îți este inferioară sub
mai multe aspecte! -„Nu, nu’mi este inferioară, dimpotrivă, își zise Măriuca continuându’și monologul interior – îmi este
superioară întâi prin simplul fapt că nu mai poartă poale,
deși poate că părinții ei, dacă nu chiar ea însăși, doar mai
ieri, alaltăieri au venit de la țară și încă poate chiar de pe
ulița moloasă! Îmi este superioară pentru că are un „servici”
în oraș, indiferent ce, chiar spălătoare de latrine dacă ar fi și
tot ar avea dreptul să te privească de sus și asta doar pentru
că locuiește în oraș, la bloc, cu apă caldă și încălzire
centrală, chiar dacă, poate, de cîteva luni nu și-a mai plătit
chiria; da’ cine o întreabă de asta? ”
„Da, ea îți este superioară pentru că este orășeancă” și pe
Măriuca, o înăbușea durera ei și complexul acesta de
inferioritate de care, în momentele acelea, nu’și dădea seamă
că este fals. Își aminti de vorbele lui badea Gheorghe care, de
fiecare dată când venea din Baie, de la lucru, la sfârșitul de
săptămână, afurisea „bloacele” cât îl ținea gura: „acastauăle
aieste în care tovarășii o băgat oamenii să înnebunească, nu
să trăiască! Da’ ce, asta’i viață să steie oamenii unul păstă
capu’ celuilalt, să ciocăne și să’ți bocăne pă cap cum umblă
prin casă? Să n’ai tu liniște în casa ta nici zâua nici
noaptea?! Că ba unu’ s’o câcat și trage apa de să aude de sus
până jos; ba altu’ își bate nevasta și’s urlete pă tătă scara
ca’n iad; ba altu’ vine noaptea la două de la crâșmă, nu’și
află cheile și începe a lozi cu bocancii în ușă, să’i descuie
femeia; ba zbiară un prunc mic, ba... Mira-s’ar lume’ de ele
acastauă și de cine le-o gândit și făcut! Bloace, în care
pâscanii să înmulțăsc în toată voia și’ți urcă în casă pă țădile
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de la calorifer, din pivniță și până la acoperiș și unde în curți
cresc gunoaiele dealuri și să împuțăsc până să zină duba de
gunoaie să le aducă... ptiu!” – scuipa badea Gheorghe, se
bucura și se mândrea că el nu’i obligat să locuiască la bloc, că
el nu’i orășean, ci îi de la sat, unde el își are petecul lui de
grădină salvat de la colectiv și pe care el îl lucră cu drag și-l
mângâie ca pe un copil.
Cu toată dreptatea pe care o avea badea, a locui la bloc le
zăpăcea mintea multora. Era mai de cinste decât a avea o casă
și o grădină „la țară”, căci așa voia propaganda de partid, săți fie rușine că faci opinie separată față de toată turma de boi,
pe care ciurdarul o mână încotro vrea, după spusele omului de
pe scări. Măriuca le știa toate acestea, dar niciodată până
acum nu le-a acordat o valoare prea mare. Ea a ajuns să se
mulțumească cu starea pe care o avea, fără voia ei și nici a
părinților care nu mai sunt, ci tocmai din cauza acestor
șoloboactări care: „o băgat oamenii în acastauă, nu să
trăiască, da’ să înnebunească!” Acum, judeca altfel și’i era
jenă de poalele și traista ei, de condiția ei de lele, de care în
alt cadru n’ar fi avut decât să fie mândră, dar uite că a ajuns să
nu fie! Cumva, fără voia ei, se compara cu fata de la lift, care
are părul făcut permanent, poartă halat și primește bacșiș, pe
câtă vreme tu, ești o lele cu năframă și suman. Pe cine
interesează că artiștii de la Fondul Plastic vin la tine să’ți
cumpere pe bani buni, poalele, sumanul și tot ce produci tu cu
mâinile tale „de aur!” – după vorba lor. Ba unul mai guraliv a
povestit când ți-a comandat guba accea mare, mițoasă, că’i
pentru o expoziție, undeva, în lume, parcă zicea de Bruxelles,
dar Măriuca în acele momente n’avea cum să fie mândră de
toată măiestria mâinilor ei și a soacrei. Inima ei era stoarsă de
ultima picătură de liniște. Gustul de mucegai ce’i umpluse
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parcă întreaga ființă îi presa în continuare gândurile. „Îți este
superioară pentru cei doi lei pe care tu ești obligată să’i dai
dacă dorești să te servească, pentru că ea este pusă acolo nu
ca să câștige câteva sute de lei pe lună, infinit mai puțin decât
ți-a oferit ție artistul pentru gubă, ci ca să te servească pe
tine și ca atare, tu depinzi de ea și fără ea să nu poți trece
peste durerea ta care este nemărginită, dependența ta de ea și
de portar, de fata de la halate, de sora șefă, de sora de salon,
de infirmieră, de... și în ultima instanță de medic o fac și mai
mare. Că dă te scuturi măcar de o fărâmă din povara ce te
apasă, presându’ți cute după cute pe obraz, bagi mâna în
buzunar, în avutul tău de acasă, puțin, cât ți l-au lăsat toți
acești proletari spoiți și făcuți să le dai tot lor, care te-au
despuiat de toate ale tale, unora care ți-ar datora ei ție
respect, ca raport de vârstă, ca om ce le furnizează pâinea, ca
om creator de valori, dacă nu spirituale atunci cel puțin
materiale, reprezentate prin materiile prime destinate
industriei, fie ea și numai cea alimentară, dar acestea nu mai
sunt valori”- se gândi Măriuca amărâtă. Valoarea o reprezintă
doar banul și în vreme ce în buzunarul meu sună din ce în ce
mai puțini arginți, în cel de la halatul ei zornăie din ce în ce
mai mulți, chiar dacă nu sunt decât o cerșetorie: are miros?
Ești nedreaptă și părtinitoare în durerea ta – își auzi o
replică în fundul conștiinței. Nici ea, fata de la lift, nu face de
plăcere ceea ce face; nu este ea acră pentru că așa ar fi din
fire, sau pentru că așa ar dori să fie. Pune-te simplu, în locul ei
– își auzi din nou glasul – și vezi cum ai suporta zi de zi, opt
ore de aer închis și lipsă de soare, de mirosuri, ba chiar de
putoare rămasă în lift de la obiectele nespălate ale unui bade
coborît din munți, încălțat cu opinci pe care poate că nu le-a
descălțat de o sămpătână; de bolnavi de tot felul, de cei trecuți
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pe celălalt tărâm și care trebuie duși la morgă, de cazurile de
urgență, care nu odată s’a întâmplat să’și ea obștescul sfârșit
în lift, acolo lângă fata aceea acră, care speriată, nu știa ce să
facă și cum să grăbească colivia aceea, închisoarea ei zilnică,
să ajungă mai repede la medic, chiar dacă felcerul este acolo,
să-l ajute pe sărmanul accidentat, dar prea târziu. Colivia nu
înțelege și nu se mișcă decât doar în ritmul ei, de care de la o
vreme îți vine să amețești, mai ales când simți că se lasă în
jos. De n’a putut sau nu poate să rămână și ea „acasă”, acolo
la soare și vânt, la ploaie și noroi, chiar pe ulița moloasă unde
se înghesuie azi ca și ieri și ca și alaltăieri, săracii satului?
Acolo nu le-a întrecut pâinea, dar parcă tot era mai dulce
decât asta pe care o mănâncă acum. Nici asta nu se ajunge, ba
chiar este de tot puțină. Cum își închipuie tovarășii că cineva,
făcând o muncă „ne-calificată” ca aceasta, mănânci mai
puțin sau că, în raport de munca ce o depui și nevoile îți sunt
pe măsură? Cei câțiva lei strecurați în buzunar întregesc ceea
ce normal s’ar cuveni a se primi la salariu, dar cine se
gândește la asta? Măriuca își aminti că auzise odată asemenea
vorbe, ca de concluzie ale cuiva, care stânjenit de discuția, ce
evident nu’i era pe plac și care ar fi preferat să n’o audă, o
curmă.
Cu un amestec de asemena gânduri, Măriuca străbătu
culoarul lung, întunecat, până ce ajunse în dreptul ușii cu
numărul 314. Când să apese pe clanță, se auzi apostrofată pe
un ton ostil și imperativ:
- Ce cauți aici, lele? Nu’i oră de vizită!
Măriuca simți cum i se zbârcește pielea pe tot corpul, iar
gustul de mucegai ise intensifică pe limbă, dar cu o forță, de
care se miră singură cum de a găsit-o, ridică cutezător capul
fără să-l întoarcă, se îndreptă de spate, împinse ușa și intră în
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salon. N’ajunse însă până la patul căutat, când „sora” , o
fetișcană ca și cea de la halate, în uniformă verde, o infirmieră
amenințătoare apăru la ușă:
- N’auzi, lele, că nu’i oră de vizită?!
- Pentru mine îi! – murmură îndurerată Măriuca, ce
ajunse lângă pat, fără să se uite la fetișcană. Aceasta înțelese,
dar spre a nu’și lăsa știrbită autoritatea, întrebă din nou, pe un
ton mai moale.
- Ai învoire de la medic?
- Hei, de aieste învoiri! – replică Măriuca, tot fără să o
privească.
Fetișcana se retrase, închizând ușa.
Pavăl și ceilalți bolnavi o priviră cu complicitate pe femeia
care trecuse prin toate furcile caudine, apoi se întoarse fiecare
la gândurile și suferințele lui, numai Pavăl avea ceva
neobișnuit în priviri, ceva ce Măriuca încă nu deslușise.
Pe coridor se auzi țăcănitul roților de la targa-cărucior.
Toată secția cunoștea prea bine zgomotul acela, ca și pe
țiganul îmbrăcat și el în aceeași uniformă verzuie, care
împingea căruciorul-targă. În orele de dimineață, prezența lui
însemna „un bolnav pentru sala de operație”. Cum cei
operați erau trecuți la reanimare, de unde, după un timp se
reîntorc la salon, sau nu se mai întorc, tânărul țigan apărea cu
căruciorul lui pe un drum, ce nu de rare ori devenea fără
întoarcere, un sens unic, spre morgă. Dacă el apărea pe la
prânz, putea să însemne o întoarcere de la reanimare, ceea ce
aducea o înviorare în întreaga secție, asta însă nu se putea ști
niciodată sigur; putea fi tot atât de simplu vorba și de o
urgență sosită la acea oră. Zgomotul primelor țăcănituri ale
roților căruciorului în capul culoarului stimula pe câte unul
din bolnavii în stare să se miște să iasă la ușa unu salon, să
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afle ce se întâmplă. Doar în orele de noapte, când se știa că pe
secție se află un caz grav, sentinela bolnavilor nu mai era
necesară. Toți înțelegeau, fără ca cineva să fi rostit măcar
vreun cuvânt, rostul căruciorului-targă pe culoar. În asemenea
momente, peste toate saloanele domnea o liniște sumbră și
densă, în care țăcănitul roților accelera respirațiile în
așteptarea încetării zgomotului: la care ușă? Urmau apoi
câteva minute de liniște, după care se auzeau din nou pași.
Echipa de medici ieșea din salon: exitus! Din nou liniște. O
pauză ceva mai lungă, străbătută de voci nedeslușite: „așa,
ține aici, ridică acolo! Vezi să nu scapi! Ce greu e! Ridică
mai sus! Ține căruțul! Ah!” Liniște, pași și țăcănitul roților ce
se mișcă în toate direcțiile. Paravanul pliant era scos din
salon. Inifrmiera de serviciu intra cu brațul încărcat de
lenjerie de pat proaspătă: „aici totul este în ordine!” Nici
țăcănitul roților nu se mai auzea, s’a îndepărtat, l-a înghițit
liftul, infernul!
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Iuliu Pârvu
Un dor de Nausica m-a cuprins….
1.

Corfu

Sunt duşi de mult feacii de pe-aici,
Doar marea-n jur de nume le mai ştie …
S-au risipit în greieri şi furnici,
Privighetorile ce-i mai învie …
Un dor de Nausica m-a cuprins,
În Paleocastriţa o-ncerc să vie.
Albastrul mării –aici e mai aprins
Şi bolta cerului – mai sinilie.
Bătrân, Neptun mă scoate din decor …
La Achellion, împărăteasa-i tristă …
Feacii-şi murmură povestea-n cor,
Iar lumea-n jur se-agită modernistă.
2. Sub soarele Kerkirii
Albastru dens sub soarele Kerkirii
Şi verde mat, ritmat violaceu…
Descătuşare magică a firii
Şi frenezie-n limba lui Alceu …
O, ce aprinşi feacii sunt în greieri,
Dar nimeni vorbei lor nu-i dă de rost.
Ce sensuri, în caniculă, să treieri,
Când suntem leşinaţi după-adăpost.
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E prea barbară lumea ce ni-i dată,
Prea se revarsă peste noi tumult.
Fecior de-aş fi, mi-aş căuta o fată,
S-o învăţ cu serile de mai demult.
3.Nausica
…Şi s-a făcut senzaţie - ntre feaci,
Doar Nausica – şi aştepta ursitul.
Urma să vină mândru şi dibaci
Să-i împlinească dorul şi măritul.
Chiar l-a adus, din valuri adunat,
Bărbat pietros, nu feciorelnic suplu.
Şi tare toţi ai ei s-au minunat
Ce taină se ascunde-n noul cuplu.
L-au omenit ca oaspete ales,
Ardea lumina-n ochii de fecioară.
Dar încurând, le-a dat de înţeles
Că nu vrea nunta ei pe-alta s-o doară.
4.Ulisse
L-a deşteptat un ţipăt de fecioară …
Ce somn din altă viaţă a dormit !
Şi nu era acum întâia oară
Că-n locuri neştiute s-a trezit.
Purta pe braţe semne de războaie,
Sare şi alge-i înspicau în păr.
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Turbată marea n-a putut să-ndoaie
Credinţa lui în pace şi-adevăr.
Pudoarea-i şi precară, şi stângace,
Lâng-o fecioară care-l aştepta,
Fu primul semn că lume-aceea vorace
Spre alte orizonturi se-ndrepta.
5.O dimineaţă în Benites
O nouă dimineaţă în Benites,
Iară ies, sure, stâncile la soare.
Din largul zării limpezimi venite-s,
Ofrande să le-aşeze la picioare.
Sunt zei, aici, retraşi între lagune,
Din timpul lor nedoritori să iasă.
De veacuri, marea, jalea ei şi-o spune
Că Nausica n-a ajuns mireasă.
Încet, în somn, se clatină o boare,
Se subţiază ceţurile albastre,
Cerul întinde albă învelitoare,
Iar dimineaţa se retrage-n astre.
6.Chiparoşii
Ca altădată-n agora înţelepţii
Stau chiparoşii adunaţi la sfat …
Sunt dintr-un neam, de când se ştiu, cu drepţii,
Nicicând pe căi greşite n-au umblat.
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Dar ţărmul mării-i plin acum de eve
Şi chiparoşii-au suflet de bărbat.
Ar scoate şi din stâncă aspră seve,
Atât de mult li-i somnul tulburat.
Ard verde stins ca lumânări în templu
Spre – aducere aminte-a tot ce-a fost …
Eu, dintre eve – aprinse, îi contemplu,
Bătrân ca ei şi verde fără rost.
7. Pe plajă , singur …
Nu mă primeşte marea în decor,
Şi-ascute săbiile către mine.
Privirea ei şi vocea ei mă dor,
Aşa puţine lucruri ni-s afine.
Se trece soarele spre scăpătat,
Peste măslini se lasă umbre grele,
Tonuri închise apa a îmbrăcat,
Eu mă închid în gândurile mele.
Bărci pescăreşti s-agită lângă dig,
Solemn privesc pădurile în zare …
Pe plajă, singur, din-ndărăt mă strig
Şi nimeni nu răspunde la strigare.
8. Amanţii
Azi-noapte, cerul s-a culcat cu marea
Şi-n văluri albăstrii s-au învelit.
Nu-i prea uşor să-i istoveşti turbarea,
Dar marea încet – încet s-a potolit.
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Se luminase bine dimineaţa,
Şi nu-i puteai desprinde din culcuş.
Abia când marea-şi dezvelise faţa,
Şi cerul a intrat grăbit sub duş.
Nu-i altul crai în lume cum e cerul,
De-aseară-i puse-n deget un inel.
Aşa mai tare-şi potrivi misterul,
Şi nu mai poate marea fără el.
9.Insulele Greciei
Când Dumnezeu, la începutul lumii,
I-a răsfăţat pe greci ca neam ales,
A distilat calcar din albul spumii
Şi pentru curţi împărăteşti l-a dres.
A tot croit… Dar nu orice croială
Răspunde clar proiectului ceresc.
Şi s-a căzut atunci la învoială
Ca grecii să aleagă ce-i grecesc.
Şi l-au lăsat pe Domnul să lucreze,
Deci curţile întinsu-s-au şirag.
Le-au întărit apoi cu metereze
Şi-au semănat cu ele marea-n larg.
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10.Veşnica primenire
Nu udă –acelaşi val de două ori
Şi nici aceeaşi briză nu adie,
Cum nu-s aceleaşi fetele surori,
În fiecare-i altă melodie.
Nici albul, rozul, movul nu-s la fel
Când florile se prăvălesc cascadă.
Albastrul mării se topeşte-n el,
Mai dens privirii noastre să se vadă.
Alte parfumuri zilnic ne previn,
Sunt alţii ochii ce ne-mbrăţişează.
Înfiorările se duc şi vin,
Pământu-n noi temeinic se aşează.
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ZAMFIRA COSTAN

vise bizare
I

s-a cocoţat pe casă fantezia
strigând în gura mare către zare
că umblă peştii în livadă pe
cărare
iar merele înoată în bostani
bătrânii nuci se scutură-n scaieţi
de ani
şi caii pasc eroi prin bolovani
II
un neuron mi s-a lipit de scaun
cu mii de frânghii mâinile-mi lega
făcându-mă la circ persoana care
pe rudă paparudă conjuga
dintr-un prezent de nori gălbui şi ceaţă
în viitorul ancorat
pe-un munte fără faţă
III
o văgăună s-a creat în timp
împovărată de eter
pe strada suspendantă-n curcubeu
se tolănea latent un jder
ce-şi răsucea mustaţa de mătase
cu piepteni de oţel
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când strada începu să urce
spre nimbul în lumină cocoţat
pedantul jder se prefăcu în cruce
ţâşnind perfid la mine-n pat
IV
era vara la amiază
curca se urcase-n cer
şi striga cu disperare
că-i lovită de piper
peste carnea de puicuţă
fezandată-n silicoane
năvăliră măi deodată
ziarele de Trei Parale
ce-aruncau din punga pală
smoală senzaţională
V
stând de veghe un măgar
la castelul de alune
s-a gândit că în hambar
va găsi comori nebune
ce-l vor duce ca pe-un paşă
în New York sau în Dubai
luă suliţa apaşă
cecul gras în buzunar
şi porni lovit de transă
drept în berea din pahar
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ŞTEFAN DANCIU

MĂLINA 83
Aveam de mai multă vreme în cap ideea asta însă mi-a
luat timp până să mă decid. Dar tentativa penibilă, a Torei, de
a mă transforma într-un soţ cu acte în regulă, plus faptul că,
ştiam bine, vor urma tracasări în serie, m-a determinat să trec
în sfârşit la fapte. Era vorba de un curs de iniţiere în şah, făcut
la scară mare, cu învăţăcei recrutaţi de la cele două şcoli cu
număr mare de clase cu predare în limba română, ambele fiind
un fel de pată albă pe harta sportului minţii din oraşul reşedinţă
de judeţ.
Am făcut un tur de forţă, trecând prin toate clasele I-IV
din cele două şcoli, vorbind cu toate învăţătoarele şi învăţătorii
şi cu o bună parte din
copii. Rezultatul a întrecut toate
aşteptările mele, la cele două cursuri prezentându-se aproape
350 de amatori a deprinde tainele ,,jocului minţii”.
83

Fragment din romanul ,,Fata din lanul cu flori de mac, în curs de apariţie
la editura Gens Latina, Alba Iulia
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E adevărat chiar de la a doua lecţie a început fenomenul
invers: la fiecare început de lecţie vedeam câteva mâini
ridicate, iar când primeau cuvântul auzeam o expresie care la
început m-a lăsat perplex:
− Domnule profesor, eu vreau să mă descriu!
− Bine, descrie-te, spuneam numai pe jumătate
amuzat de substituirea ,,dezînscrierii” cu ,,descrierea”.
La a doua sau a treia lecţie, la unul din cele două cursuri
a apărut Mălina, care mi-a cerut voie să participe la cursuri,
pentru că vrea să înveţe şi ea şahul. Evident că ne cunoşteam,
pe de o parte luasem parte, împreună, la unele acţiuni, pe de
altă parte era una din cadrele didactice oarecum celebre ale
şcolii, întrucât conducea un cerc de icoane pe sticlă care
cucerise o mulţime de premii la diferite concursuri, atât în judeţ
cât şi înafara lui.
Nu-mi amintesc la următoarele lecţii cum a venit
îmbrăcată dar la prima la care şi-a făcut apariţia, era ultra
elegantă: pantaloni negri largi, un sacou vişiniu de catifea,
cămaşă albă de mătase cu cravată asortată cu sacoul.
Eram convins, din primul moment, că nu şahul o aduce
acolo, deşi o mică îndoială aveam, totuşi, întrucât o ştiam
destul de exaltată, capabilă de acţiuni şi gesturi puţin obişnuite.
Oricum, în acele momente, date fiind şi ultimele evenimente
din viaţa mea particulară, ultimul lucru care mi-ar fi trecut prin
cap era că şi-ar fi putut sacrifica timpul pentru mine.
Mai ales că era, luată în ansamblu, foarte drăguţă.
Mijlocie de statură, şatenă, cu nişte ochi ca de căprioară, cu
părul negru, o talie subţire şi un zâmbet care, la 30 de ani, mai
purta parcă o urmă de timiditate, făcea parte din categoria
femininelor care, cu cât le cunoşti mai bine cu atât sunt mai
apreciate. După lecţie, la modul cel mai natural posibil m-a
invitat la ea, trecând mai întâi pe la un magazin de unde am
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cumpărat ceva de mâncare şi nişte bere. Era pur şi simplu o
încântare să fii în compania ei, mai ales că nu puteam să nu-mi
amintesc, măcar din când în când, termenul de comparaţie pe
care îl lăsasem acasă.
De fapt mă ţinea, prin felul de a fi sau ceea ce spunea,
din surpriză în surpriză. Una din ele a fost că atunci când i-am
spus că a doua zi am de gând să-mi petrec după-amiaza la
grădină mi-a spus ferm că vine şi ea.
După scandalul iscat de refuzul semi-oficial al mâinii
tovarăşei mele de apartament, atmosfera devenise greu de
suportat. De aceea, ivindu-se ocazia, chiar în acele zile, am
închiriat câţiva ari de teren şi, cu ajutorul unor colegi şi
prieteni, am ridicat şi o baracă cu scânduri de calitatea a 3-a de
la fabrica de cherestea aflată nu prea departe. Înăuntru am
confecţionat la repezeală, un pat, o masă şi două scaune aşa că
aveam un refugiu atunci când n-aveam nici o poftă să ajung
acasă înainte de culcare. De fapt dacă timpul era foarte frumos,
mai ales când era lună plină, dormeam uneori şi noaptea acolo.
Singura problemă era că ţânţarii au prins de veste că sunt şi eu
prezent în zonă şi atacau în escadrile succesive, aşa că trebuia
să mă acopăr până în creştetul capului. Dar, măcar câte unul,
găsea un mijloc de a pătrunde sub ,,echipamentul de protecţie”,
format dintr-un cearceaf şi două pături.
Fiind născută la ţară era normal să nu se sperie de o sapă
ori de o buruiană care trebuie smulsă. Pe mine mă mira însă
felul extraordinar, fără nici un fel de rezerve la care se angaja
în orice lucrare. S-a întâmplat, peste doar câteva zile, s-o
găsesc la grădină, unde ştia deja unde se află cheia, muncind de
mama focului. Degeaba i-am explicat că în cazul când ajunge
înaintea mea să citească o carte sau pur şi simplu să doarmă,
pentru că nu s-a lăsat convinsă. Dădea din cap aprobându-mă
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ironic, ceea ce însemna că va face tot cum vrea ea. De fiecare
dată când era singură muncea ca un angajat cu ziua!
Fiind aproape în fiecare zi împreună, apropierea s-a
produs la modul cât se poate de natural. Atâta doar că nu era ca
toate fetele sau femeile de vârsta ei. Era mai reţinută, avea ceva
feciorelnic, dar nu se comporta ca o mironosiţă, uneori era
surprinzător de îndrăzneaţă, mai ales în limbaj. Când i-am
sărutat prima dată sânii m-a întrebat cu prefăcută
inocenţă:,,Mămica dvs. nu v-a alăptat când eraţi mititel?”
Avea un talent absolut remarcabil pentru glume de acest
gen, fără să comită nici cea mai neînsemnată vulgaritate.
Aproape pe nesimţite relaţiile dintre noi s-au
metamorfozat din ce în ce mai mult, totul mergând într-un
mod extrem de natural, fără nimic forţat din partea mea şi nici
cu falsă pudoare din partea ei, spre o legătură intmă.
Într-o sâmbătă după amiază eram amândoi la grădină şi
i-am spus că rămân şi peste noapte iar a doua zi voi rămâne
acolo toată ziua.
M-a privit în felul ei inimitabil, zâmbind mai mult cu
ochii, şi mi-a spus:
-Atunci mâine pe la prânz vei avea o surpriză!
Nu prea-mi dădeam seama ce surpriză îmi pregătea dar,
ocupat cu mărunţişurile pe care le abordam duminică
dimineaţa, adică ordinea în baracă, cositul buruienilor din jur,
cârpirea gardului în locurile unde câinii ciobanului din
apropiere îşi făceau drum, culegerea unor plante medicinale şi
alte asemenea, timpul a trecut uşor. Întâmplător am văzut-o de
departe, dar am recunoscut-o după siluetă şi felul de a merge
deşi acum parcă alura era un pic altfel. În rest era o învolburare
de culori, pentru că, m-am dumirit când s-a apropiat, purta o
rochie de mătase cu trandafiri în mai multe culori, o rochie
lungă până aproape de călcâie, cu falduri, iar mânecile erau
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evazate. Era o rochie în stilul anilor *30, iar pe cap purta o
pălărie albă, cu boruri largi. Una peste alta era o apariţie din
alte vremi, dar costumaţia o prindea extrem de bine, fiind pur şi
simplu fascinantă. Avea şi un coş cu bunătăţi aşa că ne-am
apucat să mâncăm, când ne trezim cu un oaspete neaşteptat:
ciobanul care avea turma în apropiere a apărut cu o jumătate de
caş proaspăt – unul mare – bâiguind ceva despre un presupus
ajutor pe care i l-aş fi dat.
Misterul vizitei păstorului s-a lămurit a doua zi când, cu
puţin înainte de a ajunge la grădină îmi iese în cale ciobanul:
- Domnu profesor, cine era fata ceea?
- O profesoară…
- Doamne, dar frumoasă mai era!
- Deci ai sacrificat o jumătate de caş ca s-o vezi mai de
aproape?
A dat din cap râzând şi aplecat, probabil la oile lui.
Cum era de aşteptat, oraşul fiind atât cât era, a prins de
veste Tora. Dacă făceai, cu maşina, trei tururi ale oraşului era
greu să n-o vezi, măcar odată, undeva la un colţ de stradă,
gesticulând şi făcând spume la gură, subiectul fiind evident
acelaşi: comportarea mea bestială, în contrast cu frumuseţea,
generozitatea, onestitatea şi, de ce nu, valoarea ei în comparaţie
cu cine, cu o nimeni!?
Evident nu era Tora persoana care să se mulţumească cu
lamentările şi blestemele de pe partea rezervată pietonilor, din
căile rutiere ale urbei.
Într-o primă etapă m-a reclamat la comandant,
argumentând, ca în vremurile comunismului victorios, că duc o
viaţă profund imorală, incompatibilă cu ,,statutul unui ofiţer de
poliţie”, Aşa scria negru pe alb – era redactată la calculator – în
exemplarul rămas la poliţie, o hârtie bine alcătuită, făcută
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pesemne de un avocat, de vreme ce şi comandantul s-a simţit
obligat să-mi spună:
-Încearcă să faci ceva, pentru că o să meargă şi mai sus,
chiar dacă eu o s-o ignor o vreme.
Era, probabil, ceasul al 12-lea când aş mai fi putut salva
apartamentul, dacă aş fi acţionat rapid. Din păcate am ezitat
cam mult şi am pierdut şi ultima şansă.
Sfătuită de cineva, poate tanti Melinda, poate un avocat,
a introdus un proces în instanţă în care susţinea că trăim de 10
ani în concubinaj şi cerea partajarea bunurilor, inclusiv
apartamentul. N-am stat împreună decât vreo 7 ani dar cine mai
putea dovedi că n-au fost 10, de vreme ce 7 erau uşor
dovedibili, iar ea fusese în oraş şi în cei 3 ani în litigiu.
În alte condiţii aş fi turbat de ciudă şi revoltă împotriva
unui asemenea abuz strigător la cer. Şi acum eram furios, dar
starea mea de spirit era relativ mai paşnică, relaţia cu Mălina
era, chiar şi ceea ce se derulase până atunci, ceea ce nu
avusesem ocazia să trăiesc. Simţeam că se apropia momentul,
pe care nu voiam să-l forţez, când vom fi iubiţi de adevăratelea.
De fapt s-a întâmplat, poate, mai repede decât credeam,
deşi evident, nu ea a fost cu iniţiativa.
Era într-o seară, destul de devreme şi chiar dacă
dragostea fizică nu se consumase încă trupurile noastre nu prea
mai aveau secrete unul pentru altul. Mi s-a părut că observ la
ea o mişcare oarecum curioasă şi nu ştiam ce se întâmplă.
Încet, încet, parcă cu ezitări, s-a lipit de mine apoi şi-a apropiat
buzele de urechea mea şi mi-a şoptit, cu o căldură şi o
delicateţe cu care nu mai avusesem de-a face vreodată : ,,Te
iubesc”.
Parcă îmi era frică să merg mai departe, pentru a nu
constatata că acea declaraţie fierbinte, pe care mi-o făcuse, nu
are intensitatea şi dăruirea care i le atribuiam eu. Am început s-
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o mângâi, începând de la gât şi coborând încet, încet în jos. În
momentul când o ţineam, complet goală în braţe, cu braţele
subţiri încolăcite în jurul gâtului meu, fremătând de iubire şi
dorinţă am realizat, semiconştient că în comparaţie cu
asemenea clipe, nimic altceva nu contează. Cu toate că peste
puţin timp urma să schimb prefixul, de la 3 la 4, nu mai
trăisem niciodată aşa ceva.
A rămas şi pe mai departe atârnată de gâtul meu,
sărutându-mă, din timp în timp spunând, de fiecare dată râzând
şi nu cu seriozitatea şi profunzimea de început ori sfârşit de
lume al primei ei declaraţii : ,,Te iubesc”.Evident în noile
condiţii ceea ce făcea Tora era ultimul lucru care mă interesa.
Mi-am luat un avocat doar pentru a nu fi obligat să mă frec de
ea pe la tribunal sau să dialoghez pe la procese şi, chiar înainte
de pronunţarea sentinţei, căci avocatul mă prevenise că voi
pierde jumătate din bunuri, m-am mutat la părinţii unui prieten
care stăteau pe o stradă lăturalnică. Cum a trebuit să cedez o
parte din banii care-mi reveneau pe jumătate din apartament,
pentru a păstra maşina şi garajul, am rămas cam cu un sfert din
preţul apartamentului aşa că, cel puţin deocamdată, nici nu se
punea problema cumpărării unei noi locuinţe
Sătul de ,,căsnicia” cu Tora şi mai ales de tentativa ei de
legalizare a legăturii noastre, urmată de cascada de mizerii - pe
care a fost în stare să le orchestreze, căsătoria era, pentru
moment, ultimul lucru care-mi trecea prin minte, chiar şi cu
Mălina, în ciuda faptului că eram convins, până în ultima fibră
a sufletului, că o iubesc şi, în mod sigur, şi ea simte la fel. Cu
toate acestea m-a luat prin surprindere când mi-a spus, ca şi
cum am fi dezbătut problema pe toate părţile:
-Ştii, părinţii mei sunt foarte încântaţi de căsătoria
noastră!
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Era să mă pufnească râsul atât de mare era contrastul
între prezentarea situaţiei ca gata hotărâtă şi faptul că nu fusese
vorba de aşa ceva decât cel mult foarte tangenţial, ceva în
principiu, de genul:,,Tu ai avea curajul să te mai căsătoreşti
odată?”
Am trecut peste aspectul legat de o eventuală căsătorie
anterioară - cu Tora nu fusese, din fericire, decât un
concubinaj cam lung - iar răspunsul a fost clar pozitiv, chiar
dacă ea părea să fi hotărât pentru amândoi, iar oraşul vuia deja
despre respectivul eveniment, înainte ca eu să aflu despre el!
Am acceptat, deci, fără nici un fel de ezitări, ideea căsătoriei cu
ea. În fond, în acele momente, nu-mi puteam dori altceva decât
să fiu cu ea zi de zi, ceas de ceas, noapte de noapte. Chiar dacă
modul cum s-a luat hotărârea a fost puţin cam ,,original”.
Se apropiau Paştele şi legătura noastră părea că este în
plină înflorire şi că totul este mai minunat decât în poveşti,
pentru fiecare dintre noi.
Am convenit, împreună, ca eu să plec ceva mai repede de
la Inviere şi s-o aştept la ea acasă, în timp ce Mălina, care
cânta în cor şi mai avea şi alte sarcini la biserică, urma să vină
acasă. Am stat treaz până după trei dimineaţa dar n-a venit, aşa
că m-am culcat şi am dormit până pe la 7 dimineaţa, dar ea tot
n-a apărut.
Încercam să nu trag nici o concluzie, dar zvonurile
despre faptul că ar forma un cuplu cu o muncitoare de nu ştiu
unde, începeau să mi se insinueze în minte, fără să pot face
nimic pentru a le îndepărta total.
I-am telefonat şi i-am spus că în cutia poştală se află
cheia de la apartament şi i-am urat paşte fericit, încercând să
închid telefonul. A insistat să trec după masă pe la ea şi până la
urmă am acceptat. În fond îmi datora o explicaţie, despre ceea
ce s-a întâmplat, iar eu eram dator s-o ascult.
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Dar, din nefericire, n-a fost nici un fel de explicaţie. Cu o
tehnică, pe care o stăpânea foarte bine, sărea de la una la alta,
evitând să răspundă cât de cât coerent. Mai mult, m-a lăsat
stupefiat când, la un moment dat a pomenit ceva, tot fără vreun
context, de o plecare la B. Evident, nu preciza cine cu cine
pleacă.
Nici când am întrebat-o direct:
-Aşadar este adevărat ce se vorbeşte despre voi!
A început să râdă nervos, frecându-şi mâinile cum o
făcea numai când abordam acest subiect şi negând, mai întâi
doar din cap, apoi şi oral:
− Nu-i deloc adevărat!
Cu asta discuţia era încheiată şi nu mi-a trebuit prea
mult timp ca să mă conving că oricum nu voi avea o explicaţie
ca lumea.
După o vreme s-a destins, a început să glumească şi până
la urmă am ajuns să facem dragoste. Nu eram deloc mândru de
mine, cu doar două ore înainte îmi juram, în sinea mea, că am
terminat-o definitiv cu ea chiar dacă ar rămâne unica femeie
din lume. Iar atunci când mi-a mai spus că este invitată la o
familie, în oraş, mă simţeam aşa cum probabil se simte o
femeie sedusă şi abandonată, deşi mă abţineam să-i reproşez
ceva, nici în gând nici cu glas tare. În fond era aşa cum era, ar
fi trebuit să deschid ochii, să nu mă ambalez ca un bebeluş de
lapte. Pe de altă parte am trăit o poveste de dragoste atât de
frumoasă şi de intensă, până la un moment dat, încât eram
absolut sigur că nu voi mai avea parte de una asemănătoare în
viaţa aceasta.
Cred că, de fapt, nici ea nu ştia foarte bine ce voia. Avea
perioade când mă căuta cu insistenţă şi dacă n-ar fi fost
amintirea nopţii de Paşti şi discuţiile ulterioare, îmi venea să
cred, din păcate numai pentru secunde sau fracţiuni de secundă,
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că suntem cei din noaptea când am făcut pentru întâia oară
dragoste.
Cum nu eram în stare să iau singur o hotărâre m-am dus
într-o după-amiază spre seară pe la ,,Bunicul”.
Spre surpriza mea avea o vizită feminină şi încă nu una
obişnuită. Era o doamnă cam de aceeaşi vârstă cu Bunicul, dar
în ciuda acestui fapt, era extrem de atrăgătoare, nu neapărat ca
femeie, ci pur şi simplu ca fiinţă umană. Există această
categorie de femei care rămân frumoase, cu farmec, până la
sfârşitul zilelor. Auzisem ceva despre această dragoste târzie a
Bunicului, dar până acum n-o întâlnisem, probabil considerase
că nu e necesar s-o cunosc, deşi nu-mi aminteam să se fi
întâmplat vreodată ca să spună că e ocupat când vroiam să trec
pe la dânsul. M-a întâmpinat chiar mai bine dispus ca de
obicei, motivul fiind uşor de ghicit: vizita prietenei sale.
-Dragul meu cred că am intuit din tonul vocii tale şi din
starea de spirit că ai o problemă de ordin sentimental. Poţi să
ne spui, fără reţinere, ce ai pe inimă, eu şi Liliana suntem cam
pe aceeaşi lungime de undă. Deşi erau doar câteva minute de
când schimbaserăm primele vorbe, cele de salut, nu numai că
aveam încredere în prietena Bunicului, dar nu simţeam nici
măcar o urmă de reţinere, cu toate că nu era în nici un caz stilul
meu de a-mi etala primului venit problemele. Am intrat direct
în esenţa subiectului, subliniind faptul că, partea de început a
legăturii noastre era cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat
vreodată şi eram într-o dilemă teribilă: să întrerup orice
legătură cu ea ori să fac compromisuri în continuare în speranţa
că se va întâmpla o minune şi relaţia noastră va reveni la cea
care a fost la un moment dat.
M-au ascultat fără nici un fel de întrerupere , pentru vreo
întrebare, nici nu au făcut nici un fel de comentariu, doar că din
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când în când schimbau priviri scurte, probabil cu un anumit
sens, între ei.
Când am terminat, o vreme n-a zis nici unul nimic, apoi,
oarecum neaşteptat, a fost ea cea care a vorbit.
- Dragă Ovidiu, îţi spun aşa pentru că prietenii lui Nelu –
eu nu-i spun ca voi ,,Bunicul” – sunt şi prietenii mei, cu atât
mai mult cu cât ţi-ai expus fără reţinere o parte, poate cea mai
importantă în acest moment, a sufletului tău. Vorbesc eu pentru
că întâmplător sunt medic psihiatru şi am avut destule
asemenea cazuri, cu toate că la fel de bine putea vorbi şi Nelu.
Nu cumva să crezi că noi pronunţăm o sentinţă. E concluzia
unor oameni cu ceva experienţă, care judecă lucrurile în
perspectiva timpului care va veni. Am impresia că cea pe care
o iubeşti se află sub influenţa unei prietene mai puternică psihic
decât ea, de sub influenţa căreia a scăpat pentru o vreme,
perioada când, am dedus, s-a dăruit total legăturii cu tine, după
care a reintrat sub influenţa ei. Mai există o problemă: o parte
din femeile, ca de altfel şi bărbaţii, care au această deformaţie
o au periodic: cam o săptămână, 10 zile, în fiecare lună, în
restul intervalului se comportă normal sau pe aproape.
Am pus, în sfârşit, o întrebare legată de un aspect la care
mă gândisem în unele momente dar, nu ştiu de ce, nu l-am
abordat în expunerea mea.
-Un copil sau poate doi, ştiu că ea îşi doreşte copii, n-ar
schimba nimic?
- E foarte dificil de dat un răspuns , în acest moment. Ca
variantă teoretică nu ar fi de ce să se aştepte o ameliorare, în
perioadele menţionate nu doar că există atracţie mai puternică
către persoanele de acelaşi sex, dar există şi respingere, ca să
folosesc un eufemism, pentru celelalte. Mai există şi
posibilitatea ca persoana de acelaşi sex să rămână, aşa se
întâmplă de obicei, în imediata apropiere a cuplului, să-i zicem
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normal, şi să se interpună soţului, preluând o parte din
problemele legate de creşterea copiilor. Fiind realişti, şansele
intrării în normal în cazul unei căsătorii şi a naşterii a unu sau
doi copii, sunt extrem de reduse. Mai degrabă urmează o
coabitare în 3. Decepţionat?
,,Nu-ţi face iluzii, ca să nu ai deziluzii” zice cineva păţit
bine de tot sau numai înţelept. Eu am fost dat cu capul de toţi
pereţii dar, la un moment dat, tot am crezut că în sfârşit cineva
acolo sus, pe care fie vorba până în acel moment nu l-am
supărat aproape cu nimic, se îngrijeşte şi de mine. Şutul care a
venit a fost teribil, răpindu-mi, aproape simultan şi femeia care
credeam că e unică şi a mea pentru tot restul vieţii, şi casa, care
credeam că e a mea, chiar dacă era un apartament de bloc, plus
alte ,,mărunţişuri” pentru care trudisem aproape 20 de ani ca să
le am.
- Nu foarte, am spus nu prea vesel. Trebuie să recunosc
că am vorbit şi cu un prieten, care a avut o experienţă
asemănătoare şi tot cam aceleaşi lucruri mi le-a spus şi el.
- Din păcate nici noi nu putem spune altceva, din
experienţa pe care o avem, însă, pe de altă parte, nu trebuie
uitat că există particularităţi, la fiecare caz în parte sau, cum se
mai spune în medicină -;;Nu există boli, există numai bolnavi”.
-Mulţumesc pentru încurajare, oricum nu mă voi îmbăta
cu apă chioară. De fapt o bună parte din hap l-am înghiţit deja,
urmează ,,să degust” pe îndelete ,,dulceaţa” lui. Acum vă rog
să mă scuzaţi, trebuie să plec chiar şi pentru motivul că nu sunt
deloc un companion plăcut. Dacă însă îmi permiteţi voi reveni
peste câteva zile mi-ar plăcea să stăm un timp la taifas.
,,Bunicul” m-a condus până la poartă şi şi-a exprimat,
oarecum în alt mod, regretul că nu m-au putut ajuta cu ceva,
reluând, din calitatea de gazdă, invitaţia de a-i vizita, pe care
mi-o făcusem singur.
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În drum spre casă am cumpărat nişte bere şi alune, le-am
aşezat pe un scaun lângă canapea şi, în timp ce mai ronţăiam
câte o alună şi sorbeam câte o înghiţitură de bere, am început
să mă gândesc la situaţia în care eram, încercând să trag
dedesubt o linie, să adun şi să scad ce e de adunat şi de scăzut,
să vedem ce iese la final.
Eram într-o cumpănă care mă durea la ambele capete.
Într-o variantă încercam
să mă conving că între mine şi Mălina a fost mai mult
autosugestie din partea mea şi un puseu de moment pentru
normalitate, poate şi un interes – care? - din partea ei;
întrebarea e de ce n-am mai simţit niciodată nimic pe aproape,
asta pe de o parte, pe de alta de ce am realizat, chiar în
semiîntunericul care domnea atunci în cameră, că şi ea e întrun moment de graţie, transpusă şi transfigurată?
Încercam să fiu obiectiv dar nu puteam să nu fac
comparaţii: unii îşi găsesc perechea de la prima prietenă pe
care o au şi rămân împreună o viaţă întreagă. Eu am avut zeci
de prietene şi puteam să am de câteva ori pe ori atâtea, dar de
fiecare dată apăreau nişte nepotriviri imposibil de escaladat.
Când, în sfârşit, apărea cineva, de fapt una singură, se iscau
obstacole de neescaladat.
Fără să vreau mi-am adus aminte de Călina aşa cum mi
se întâmpla de fiecare dată când rememoram momente de
răscruce din viaţa mea.
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TATIANA SCURTU MUNTEANU

Cărările din noi
Dorm
Printre mărăcini
Cărările din noi,
Cu tălpile rănite
De lama unui vis,
Cuvintele,
Mușcate-n crepusculul
Proscris,
Dezleagă
Apele tăcerii în puhoi.
Când
Zidurile trupului
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Se prăbușesc
În mii de meteori
Rătăcitori în rouă –
Răspântie
Pe buzele-amândouă,
Fântânile
De sub sprânceană se-adâncesc…
Zac
Stelele râșnite
În muguri de cais,
Dorm
Printre mirodenii
Cărările din noi,
Trezește-mă și du-mă
Înapoi,
La tălpile
Destinului nescris.
Lumina crapă zariștile toate
Lumina crapă zariștile toate
Când cioburi de căldură se-nvelesc
În haite de cuvinte sfârtecate
Tăcerilor ce nu își mai vorbesc.
Cascadele în verde se îmbracă,
Răsuflul se dizolvă în eter,
Lumina crapă zariștea opacă
Pe chipul primăverii efemer.
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Înmuguresc săruturi printre ramuri
Și jarul se încinge în cetate,
Lăuntrul dornic arborează flamuri,
Lumina crapă zariștile toate.
N-au înghețat mareele
N-au înghețat mareele în mine,
Le înfășor în pleoapă de agud
Și, stivuind părerile de bine,
Îmi exilez nesomnul către sud.
Nu a secat în stăvilar amiaza,
Din rana unui geam întredeschis
Mă năpădește milostivă oaza
Iubirii de pe buze de cais.
N-am înțesat în fluturi așteptarea,
Am ghemuit-o toată în stomac
Și am aprins obrajilor culoarea
În coajă scrijelită de copac.

Pe dealul miop
Te cerne cu fluturi pe grijile mele,
Ia-le în palmă şi zboară spre stele,
Mă prinde în horă cu floarea de crin,
Şi mă ameţeşte în gura cu vin.
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Mă lasă a curge cu ploaia de mai
Şi mijlocu-mi strânge într-un evantai,
S-aşternem apusul pe dealul miop
Când suflul aleargă spre lună-n galop.
Să ţinem pe umeri cu braţe-amândouă
Covorul de iarbă cosită în rouă,
Solie de greieri cântând serenadă
Prin noi când topim rătăciri în livadă.

Gândul pământiu aleargă zarea
Gândul pământiu aleargă zarea,
Orele coboară în zăpadă,
Bat vecerniile la poarta lunii,
Pleoapa țintuită stă să cadă.
Fumul călător cuprinde valea
Răsturnată în noianul rece,
Timpul îndesat printre căscioare,
Scutură opincile și trece.
Urmele, îmbujorate astre,
Strălucesc în licurici de gheață,
Noaptea prăfuită-n mirodenii,
Se canonizează-n dimineață.

171

Două trestii
Două trestii-lebede,
În vitralii netede,
Ondulează cerul în ghirlandă,
Coborând lumina pe verandă.
Ca amnar şi cremene,
Gândurile gemene
Nasc scântei prin ochiul de fereastră
Spre podoaba raiului sihastră.
Flacăra sălbatică
Cerne singuratică
Picături de ambră în năvoade,
Revărsând căldură sub poclade.
Maluri legănându-se,
În priviri izbindu-se
De granitul stâncilor ovale
Al întrezăririi boreale.
Ca o lacrimă
Ca o lacrimă – rochia mea
cade smerită pe coapse,
Frunze încolțite de toamnă
macină buzele arse.
Pe catalige urcă o stea
la tâmpla unsă cu rouă,
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Răcoarea mă strânge în brațe
și-mi frânge cerul în două.
Nemistuite în feșnicar,
brațele prinse-n răscruce,
Seamănă păsări la orizont
și nebuloase caduce.
Solzi de lumină pe trandafiri
taie timpul în fluturi,
Ploile se rănesc la genunchi,
noi le topim în săruturi.
Vernisaj
Azi Dumnezeu mi-a dat răbdarea fântânilor cu apa-naltă
În care soarele de-amiază secătuit privirea-şi scaldă
Şi pribegia prin cuvinte, vlăstare ale nemuririi,
Ce mărturie îmi stătură în sfânta taină a iubirii.
Cu picături de iasomie sărate ca nisipu-n mare
Desţelenit-am ne-nţelesul acordurilor de chitare.
Azi cuferele se umplură cu gândul anilor-lumină,
La umbra stelelor pământul tăcea pe muzică divină.
Când teii părăsiţi de floare îşi lasă braţele să cadă,
Îmi împletesc nemărginirea cu punţile dintr-o arcadă,
Iar curcubeul, o ghirlandă legată-n zâmbet printre nori,
Separă ploile pictate din ochii dulcelor culori.
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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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Tadeu Nagacevschi
Dincolo de vama orizontului
Ion Hadârcă. Fişier biografic:
Născut în anul 1949, comuna
Sângereii Vechi, judeţul Bălţi,
şcoala medie (1968), facultatea
de litere a Institutului Pedagogic
„Ion Creangă” din Chişinău
(1970-1974), doctorantura la
Institutul de Limbă şi Literatură
al AŞM (1974-1977), redactor,
şef de secţie la Editura
Literatura artistică (1978-1981),
preşedinte al cenaclului literar
”Luceafărul” de pe lângă ziarul
”Tinerimea Moldovei”
(1982-1985), consultant literar
(1985-1987) şi secretar (1987- 1989) al Comitetului de
conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova, primul
preşedinte al Frontului Popular din Moldova (1989-1992) şi
preşedintele primei Mari Adunări Naţionale din 27 august
1989, deputat în Congresul deputaţilor din URSS (19891991), deputat în Parlamentul Republicii Moldova (19901998), prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii
Moldova (1990-1993). Distincţii: Premiul Tineretului din
republică (1979), premiul ”Mihai Eminescu” al Consiliului
Judeţean Suceava (1998), premiul” Carte frumoasă cinste cui
te-a scris” (1998) la Salonul de carte de la Iaşi pentru
volumul Helenice, premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova
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(1998, 2002), premiul Mihai Ursache al Salonului de Carte
Românească din Iaşi (2006) pentru volumul Arta obsesiei,
premiul Salonului Internaţional de Carte al Bibliotecii
Naţionale din Republica Moldova pentru volumul de poezie
Artera zen (2007), premiul George Lesnea al Salonului
Internaţional de Carte Românească din Iaşi (2007) pentru
traducerea volumului Demonul meu de Mihail Lermontov,
premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor în 2008, premiul
de excelenţă pentru Gheara de fum, Iaşi, 2008 etc.
Căsătorit, doi copii.
–Domnule Ion Hadârcă, mai mulţi sângereieni se
întreabă: unde-i Ion Hadârcă, de ce nu mai apare la TV,
la radio, nu se aude nimic despre el. Să înţelegem că
V-aţi lăsat la fund?
– Indiferent de hramul pe care-l poartă, le sunt recunoscător
tuturor celor ce-mi poartă de grijă. Acum, deoarece întrebarea
a fost formulată tranşant, iar în preambulul acestui dialog am
fost rugat „să nu prea politizăm interviul”, găsesc de cuviinţă
să punem din capul locului câteva accente. În primul rând,
oare, aceluiaşi autor întrebător, nu i s-ar părea cam straniu un
interviu „apolitic” cu scriitorul Ion Hadârcă? În al doilea rând,
lipsa mea de la „sticloviziunea publică” oare nu este un semn
clar că ceva nu e în regulă la aceleaşi R-TV „naţiunale”? Şi
această marginalizare oare nu este şi ea un gen de politică
oficială a mijloacelor obediente puterii faţă de
intelectualitatea incomodă? Vreau să-mi liniştesc cititorii
fideli, subliniez, că „nu m-am lăsat la fund”, spre deosebire de
unii colaboraţionişti zeloşi, şi mi-am căutat în linişte de
scrisul meu, aflându-mă exact pe aceleaşi poziţii care le
exprimam cu douăzeci de ani în urmă, împărtăşind aceleaşi
idei ale libertăţii, democraţiei europene şi împlinirii idealului
naţional. Or, „la fund” dacă e să fim obiectivi, a ajuns chiar
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societatea care continuă să mai creadă în utopiile comuniste.
Şi nu a dorit să ne asculte chemarea! Credeţi că pe mine nu
m-a durut faptul că anume la baştina mea, în repetate rânduri,
au învins acei, împotriva cărora am convocat cu douăzeci de
ani în urmă Marea Adunare Naţională?
– Mai ţineţi legătură cu oraşul de baştină?
– Răspunsul derivă din primul răspuns. Ţin legături în măsura
în care şi oraşul de baştină (la origine, satul de baştină
Sângereii-Vechi!) ţine legături, mai bine zis îmi împărăteşte
convingerile. Apropo, chiar în primăvara acestui an, am avut
câteva întâlniri memorabile cu liceenii şi profesorii Liceului
”Olimp” din Sângerei, ai Liceului ”Agapie” din Pepeni şi ai
Gimnaziului din Cotiujenii Mici. Menţin relaţii cordiale cu
sângereienii, oriunde s-ar afla ei. Bunăoară, ce ştiu
sângereienii despre Jon Cepoi, finul lui Anton Crihan, unul
dintre liderii diasporei româneşti din Statele Unite ale
Americii? Privind mai profesionist, din punctul meu de
vedere, relaţiile îmi sunt orientate către Sângereiul profund:
originile, istoria, evenimentele şi biografiile inedite, care au
îmbogăţit şi îmbogăţesc biografia spirituală a baştinei. Aici
este locul comun al întâlnirii noastre şi din această perspectivă
i-aţi putea întreba şi pe consângenii mei: mai ţineţi legături cu
Ion Hadârcă?
– La ce Vă obligă calitatea de Cetăţean de Onoare al
oraşului Sângerei?
– Vom preciza ad-hoc. Această instituţie a cetăţeniei onorifice
a localităţii a fost instituită pe când primar al Sângereilor era
dl Nicolae Ropot. Nu am râvnit-o şi nu am negociat-o, spre
deosebire de alţii. Fireşte că mă onorează, dar nimic mai mult.
Titulatura a fost instituită pe când mai era posibil un mesaj,
hai să-i zicem, rizomic, clar şi indubitabil. L-am (şi am)
acceptat(-o). Alături de Mihai Dolgan, cel cu care am avut
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norocul să scriem împreună Imnul Sângereilor, sau alături de
Gheorghe Ţâbârnă, de Gheorghe Duca, vecinătatea este pe
deplin confortabilă. Imnul şi Stema Sângereilor sau alte
revelaţii simbolice de genul acestora, fireşte, jalonează unele
repere importante ale „obligativităţii” noastre de a fi animaţi
de aceeaşi onoare a conştientizării romanităţii noastre
sângereiene. Dacă s-a aşteptat de la mine altceva (cunoscând
practicismul pământenilor mei, o spun), de exemplu, defalcări
„biujătare” cum le spun moldoveniştii, sau plombarea gropilor
de pe străzile oraşului, sau asanarea Ciulucului, atunci, să mă
iertaţi, vă rog. Calitatea de cetăţean de onoare pentru mine
este cam pe acelaşi palier cu aceea de cavaler al Ordinului
Republicii. În clipa în care această distincţie a fost acordată şi
lui I.I.Bodiul, eu mi-am declinat Ordinul, alături de alţi câţiva
mari intelectuali ai conştiinţei noastre naţionale. Acum, stau şi
mă gândesc, ce caută ăştia, alde Jdanov şi Lupu, prin preajma
mea? Ori pământenii mei au pierdut criteriul onoarei, ori ei
mă obligă să le amintesc ceva mai clar nişte adevăruri
dureroase, dar necesare pentru noi toţi! Dragii mei, dacă vă
incomodează portretul meu din holul infraroşu al Primăriei,
nu-i nici o problemă, vai de mine!
-Când după absolvirea şcolii medii eraţi colaborator la
ziarul raional din Sângerei (pe atunci se numea ”Calea
Leninistă”) V-am întrebat odată de ce semnaţi poeziile,
articolele cu pseudonimul Mugurel. Aţi răspuns filozofic:
pentru că din mugur creşte creanga! Astăzi, la trecerea
anilor, consideraţi că a crescut din mugur Creanga?
– Iarăşi o întrebare tranşantă. Da, acesta a fost răspunsul meu,
adică al naivului debutant de atunci. Mă mir şi eu că îmi
admiteau pe atunci, în paginile unui obscur şi arhicenzurat
ziar raional de partid, asemenea afirmaţii. Or, nu-mi amintesc
ca altcineva să fi semnat în vremea ceea ceva de tipul
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Luceafărului, Meşterului Manole sau altfel de aluzii
naţionaliste. Eu, într-adevăr, aveam orgoliul să păşesc pe
urmele lui Creangă. Că a crescut din mugur Creanga vor
decide urmaşii. Un al doilea Creangă nicăieri nu mai are de
unde să fie, însă, oricum, orientarea a fost bună şi, la sigur, va
creşte un alt ram. Vă sunt profund recunoscător pentru această
evocare colegială, din negura vremurilor şi, mai ales, pentru
faptul că astfel îmi oferiţi posibilitatea să realizez, postfactum,
şi fericita analogie cu revista Crenguţa a Liceului ”Ion
Creangă Mureşan” din Bălţi în care a debutat literar în
perioada interbelică marele savant al ştiinţei lingvistice
mondiale Eugen Coşeriu.
– Cum e să duci povara culturii basarabene de la 1991
încoace?
– Sincer vorbind, nu ştiu cum e, pentru că nu am fost în
postura unui responsabil, învestit oficial cu asemenea funcţii.
Dar, judecând după senina absenţă a actualului ministru al
culturii, Artur Cozma, de la majoritatea manifestărilor
autentic culturale, naţionale (Sărbătoarea Vinului nu intră în
calcul!) presupun că nu este chiar atât de complicat să duci
asemenea povară despovărată! Pot să-mi asigur pământenii
mei de un singur lucru: că oriunde m-aş afla personal, fie la
Salonul de Carte Românească de la Iaşi, fie la Seminarul
poetic din Aix-en-Provence, Franţa, fie la Târgul de Carte
Românească sau la apropiatul Simpozion al Uniunii
Scriitorilor din Bucureşti şi Chişinău consacrat marelui
romanist Liviu Rebreanu – veniţi să vă convingeţi, bunii mei,
că nu veţi trage cu obrazul pentru mine!
– Cât de actuală rămâne a fi poezia Dumneavoastră
”Libertate”?
– Din păcate, mă surprind la gândul că poezia Libertate, ca şi
cântecul lui Anatol Dumitraş, lansat în anul 1989 şi interpretat
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de Angela Bucico, este poate mai actuală acum decât în 1989.
Cel puţin pentru motivul că libertatea este ostracizată la
Televiziunea şi Radioul, pretins publice, ca şi Suveranitatea,
de altfel, şi alte piese ale mele (vezi primul răspuns!). În 1996
am câştigat concursul municipalităţii (martor îmi este exviceprimarul Chişinăului, deputatul de Sângerei în
Parlamentul Republicii Moldova Anatol Onceanu) pentru un
oratoriu cântat cu prilejul restaurării şi inaugurării (în 1997)
Clopotniţei din centrul Capitalei. Ei bine, a fost unica,
magistrală şi dumnezeiască, interpretare la inaugurarea
Clopotniţei, după care atât Preşedintele de atunci al republicii,
cât şi premierul, impresionaţi de cântec, s-au simţit jigniţi de
unele adevăruri spuse de mine („chiar pe hoţii de altare să-i
găsim, dar să-i iertăm”) şi nu au mai dorit să-şi mângâie
urechea cu sunetele Oratorului, care până astăzi este interzis
reluării!
– Ce înseamnă să fii poet la ora actuală?
– Văd două modalităţi de a răspunde la această întrebare.
Prima este referirea la interpretările anterioare, din care
cititorul deştept ar putea să tragă el însuşi anumite concluzii.
A doua modalitate este una şi mai directă, adică să dezvălui
nişte adevăruri absolut triste că în Republica Moldova,
comunistă şi rusificată, la ora actuală, cea mai neserioasă, mai
contestată, mai sărăcăcioasă şi mai hirsută imagine este cea de
poet, român, precizez. Ar urma să dezvolt o întreagă disertaţie
pentru a demonstra acest lucru, dar nu este cazul să o fac
anume aici. Aida-de, ar zice cititorul meu, îl vezi cum îşi
deplânge steaua? Nu, dragii mei, nu m-aţi înţeles încotro
vreau să vă aduc. Sunt poeţi-scriitori, artişti obedienţi puterii,
gen „Caravelele culturii” care n-o duc rău. Unii au luat chiar
şi milionul anul acesta. Este adevărat, preţul plătit a fost mult
mai mare. Alţii – majoritatea – cu excepţia unor bursieri sau
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rentieri ai Academiei, Universităţii(lor) institutelor culturale,
ambasadelor de la Est sau Vest, o duc rău de tot. Imposibil de
rău. Probabil că nu despre condiţia materială ne cercetează
întrebarea. Dar haideţi atunci să ne întrebăm împreună, ce
înseamnă a fi poet, a fi proroc în propria ţară? Sau cum a
definit exact această situare a poetului faţă de semenii săi
marele Hölderlin: „La ce bun poeţii în vremuri sărace?”
– Un înţelept a spus: „Daţi-mi o strofă a oricărui poet şi eu
îl voi duce la eşafod”. Ion Hadârcă are vreo poezie pentru
care ar putea fi dus la eşafod?
– Vă liniştesc expres, sesizând subtextele, că sunt numai bun
de dus la eşafod! Printre altele, ştiaţi că Stalin, înainte de a-l
executa pe Osip Mandelştam, i-a dat un sunet lui Boris
Pasternak şi l-a întrebat: este sau nu Mandelştam geniu?
Răspunsul negativ al poetului derutat l-a determinat pe Stalin
să-l execute pe Mandelştam (de, avea mustrări de conştiinţă
călăul, se temea să nu intre în istorie drept un neânţelegător de
genii!). Slavă Domnului că astăzi nu mai trăim asemenea
timpuri, deşi lichidarea fizică a poeţilor Ilie Motrescu şi Ion
Gheorghiţă sau accidentarea suspectă a poetului Dumitru
Matcovschi vorbesc de faptul că nu suntem prea departe de
stalinism. Atunci când se doreşte cu orice preţ lichidarea unui
poet, drept pretext poate servi orice strofă scrisă de el. Sau
eşafodajul la care sunt supuse unele poeme de ale mele de
care am pomenit aici, ar fi un răspuns, nu-i aşa? Dacă mai
doriţi argumente, poftim încă unul: „Toţi cei infirmi şi
sclerozaţi de boală/Fac astăzi noua „Internaţională”/
Entuziaşti, cântând un imn obscur/ Cu Marx în frunte şi
Valoghea-n... gând!”
– Nu Vă simţiţi marcat de premiul comsomolului leninist
ce Vi s-a decernat pe timpul Uniunii Sovietice?
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–Nu, nu mă simt marcat. Alte premii nici nu erau pe atunci.
Înaintarea candidaturilor o decidea Consiliul de conducere al
Uniunii Scriitorilor, iar discuţiile din presă erau destul de
grave. Dimpotrivă, chiar mă simt onorat în compania unor
asemenea poeţi-laureaţi, precum Grigore Vieru, Anatol
Codru, Nicolae Dabija, a unor asemenea compozitori, precum
Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Mustea sau Tudor Chiriac,
ansambluri excepţionale, precum” „Lăutarii” sau ”Folclor”
etc.
– Poeţii, scriitorii ar trebui să se ocupe doar de literatură
sau să mai facă şi politică?
– Scriitorii au avut un cuvânt greu de spus în istoria recentă a
Basarabiei, atunci când mulţi alţii au luat apă-n gură. Dar se
vede că sub orice regim scriitorul este o prezenţă foarte
incomodă, anume de aceea lui îi este predestinat să se afle în
opoziţie. Dacă politica este bine făcută, rolul scriitorului este
superfluu şi el rămâne în propria arie, să-şi brăzdeze cât mai
bine ogorul. Dacă politica se face din cale-afară de prost,
precum se întâmplă acum pe la noi, atunci scriitorul onest,
imparţial şi credibil, oricum îşi va spune cuvântul. Bun-rău,
până la urmă, electoratul alege. Şi ceea ce va alege, aceea va
înghiţi.
–De obicei, un scriitor mai are şi harul providenţei. Cum
vedeţi evoluarea evenimentelor pe scena politică a
Moldovei?
–În primul rând, văd că fără politică tot nu se poate. În al
doilea rând, nu mă consider o casandră a imprevizibilului şi
impenetrabilului fenomen basarabean, spaţiu în care nu se
întâmplă mai nimic, de parcă toată lumea a intrat într-un
moratoriu fără ieşire. În al treilea rând, nu cred în general, pe
termen lung, într-un eventual „proiect de succes” care s-ar
numi Republica Moldova. Proclamarea independenţei statale,
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în 1991, a fost o necesitate dictată de împrejurările istorice
specifice, în care ne-am pomenit atunci, iar Declaraţia de
Independenţă, adevărata noastră constituţie, indică în mod
clar (şi providenţial!) direcţia de ascensiune, dinspre fuga de
imperiul faraonilor către Europa şi către „spaţiul istoric, etnic
şi spiritual, al devenirii noastre”, care nu poate fi altul decât
matricialul spaţiu românesc. Forţele revanşarde proimperiale
au speculat abil deruta politică bucureşteană şi lipsa unei
strategii eficiente a politicii României faţă de problema
reîntregirii „celui de-al doilea stat românesc” (o idee naivă a
ex-premierului Mircea Druc), iar războiul transnistrean şi
pretinsa „neutralitate”, cu o armată de ocupaţie pe teritoriul
nostru, au agravat şi mai mult şansele noastre de salvare,
astfel încât suntem şi astăzi captivii unor orizonturi tulburi,
ame-ninţătoare. Doar urgentarea intrării Ucrainei în NATO ar
mai putea risipi această ceaţă politică. În acest context, poate
că am fi şi noi împinşi să căutăm „un garant de nădejde” al
independenţei noastre nu la Moscova, care nu crede în
lacrimile nimănui, ci la un stat de maximă siguranţă nordatlantică. Ultimele evenimente din Georgia au arătat clar cât
preţ pune Moscova pe independenţa foştilor săi sateliţi
ceseişti, iar ideea neutralităţii în noua conjunctură
geostrategică vădit că este un „proiect politic” de insucces,
care se poate solda cu pierderea totală a multpreafiravei
noastre independenţe.
Pentru moment şi pentru apropiatele evenimente politice spre
care ne mişcăm, mai consider că trebuie să ne limpezim
opţiunile şi să ne concentrăm forţele în jurul unui singur lider
politic de dreapta, care, pentru mine personal nu poate fi altul
decât actualul primar general al capitalei, tânărul, capabilul şi
incoruptibilul liberal Dorin Chirtoacă.
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– Ce ne puteţi spune despre laboratorul Dumneavoastră
de creaţie de la ora actuală?
– Despre laboratorul meu de creaţie nu vă pot spune prea
multe, pentru că prefer să vorbească mai mult rezultatele.
Laboratorul meu ca atare seamănă mai mult cu un şantier
ambulant, în care lemnul, mortarul, grămezile de piatră şi de
moloz l-ar putea deruta pe orice spectator din afară. Greu şi
rar de tot apare ceva mai mult sau mai puţin finisat. Astfel,
anul trecut mi-a apărut placheta de versuri Gheara de fum,
menţionată anul acesta cu Premiul pentru poezie al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, şi, în colaborare cu poetul Nicolae
Dabija, un volum de versuri tradus în Italia. Am încheiat
recent traducerea unui poet azer şi persan din sec. XII –
Nizami Ganjevi. Am mai adunat un volum de eseuri, care îşi
caută editorul şi voi pregăti pentru anul viitor, la o editură din
Iaşi, un volum antologic.
– În viaţa familială găsiţi alinare? Vă consideraţi un om
fericit?
– Familia este cetatea mea esenţială. Cunosc foarte multă
lume rătăcită tocmai din cauza că nu a ştiut cum să-şi apere
această cetate. Deoarece povestea fericirii e ceva mai lungă şi
mai complicată şi e bine s-o depeni foarte atent ca să nu-i
strici ori să-i alungi vraja, aş putea spune, dacă insistaţi, că
sunt un om împlinit.
– Ce mesaj aţi adresa pământenilor Dumneavoastră?
-- Pe lângă cele spuse mai sus, aş vrea să le doresc
copământenilor mei de pretutindeni să-şi încordeze memoria
şi să-şi amintească faptul că vatra Sângereilor a dat patru mari
personalităţi, membri ai Sfatului Ţării, care au votat Unirea în
1918: Anton Crihan,Vasile Gafencu, Pantelimon Halippa din
Cubolta şi Ion Ignatiuc din Prepeliţa.
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Le mai doresc să-şi adune toate necazurile ca pe o grămăjoară
de frunze uscate şi să le dea încolo, pe apa Ciulucului sau pe
gura hogeagului. Să-şi ia destinul în mâini şi să împlinească
Schimbarea.
Să întâmpine şi să realizeze un An Nou cu adevărat fericit, ca
să ne putem bucura cu toţii de visul pe care, sper, l-am visat
împreună.
Cu lumină şi demnitate, cu pace în suflete şi unire în Ţară, să
ne putem uita unii în ochii altora, zicându-ne că, în sfârşit, nu
degeaba ne-a dat Domnul o viaţă şi o menire de împlinit
pentru această paradoxal de blestemată şi binecuvântată
palmă de pământ!
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Acad. Mihai CIMPOI

Anatol Ciocanu: portret literar 84
Obsesia luminii mai are şi o explicaţie psihologică: poetul vroia
să reţină spectacolul mirific al candorilor, pe care îl trăia în
adolescenţă, să răzbată „tristeţile şi anii” cu „timbrul senin” al
tinereţii. Lucrurile de care se atingea aveau pecete solară şi un
freamăt misterios, fireşte de primăvară. Poetul numai asimila
lumina, îmbrăţişând ansamblul ei spectral, în lipsa cunoaşterii
dispersiei... Logica artistică devenea comodă şi convenţională,
devenea în fond o asimilare de zvâcniri banale uzate prin
84

Din volumul Anatol Ciocanu: O altfel de bibliografie,în curs de
apariţie la Editura gens Latina Alba Iulia. Ediţie îngrijită de Elena
Căldare
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repetare, incapabile de a emoţiona din cauza imprevizibilului, a
ineditului în ele. Vioara, bunăoară, nu putea să însemne – în
plan metaforic – altceva decât darea în vileag a frumuseţii
lemnului.
„Vioara asta – ce-a fost mai întâi, / În care lemn i se arcuia
conturul / Şi gâtul lung de lebădă – condurul / C-un ochi
ascuns, veghind la căpătâi?”. Atingerea de spiritul şi harul
făuritorului: „Cine-i umpluse vidul luminos / Şi din burice
moi i-a dat să beie? / Cine-i făcuse trupul de femeie – / Atât
de sunător şi de frumos? / Şi l-a vrăjit cu basme, dându-i grai,
/ Când lemnul roşu a-nceput a arde, / Legând încet cu cele
patru coarde, / O Niagară-n zbor şi-un cer de mai...”.
Cu alte cuvinte, vioara înseamnă şi cascadă de sunete, flăcări
şi vrăji de basm, apoi rodul dorului, „nemuritoarea inimă a
copacului” (aici prinde contur o idee frumoasă, dar retorismul
de mai înainte i-a adus moartea precoce...): „Unde sunteţi
mâini, ce, rând cu rând, / Aţi scrijelat în nopţi de dor copacul /
Şi i-aţi găsit în pieptul cald opacul / Nemuritoarea inimă,
cântând?”.
Patosul e subţire, destrămat de excesul de spontaneitate,
metaforele traduc numai admiraţia poetului niţel extatică, niţel
duioasă, fără să devină liniile de forţă ale ideii. Spectacolul de
emoţii şi gânduri, care putea să se afirme pe trunchiul acelei
surprinzătoare observaţii (vioara – continuarea inimii copacului),
a dispărut în anonimatul contemplaţiei.
Porniri instinctive spre reflecţie şi luciditate existau, dar
poetul ezita îndelung la pragul candorilor neasimilate încă,
angajate într-un joc mai mult ireal.
Revirimentul n-avea să se producă nici în al doilea volum de
versuri; mai mult decât atât: îndărătnicia cu care pornea
înapoi spre alba copilărie, spre „rădăcina izvoarelor” a fost
transformată în credo: „Pe fiecare treaptă a vârstei / Mi-aş
vrea zilele asemeni / Acestor şuvoaie albastre, / Cântând peste
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muguri şi peste ierbi în aprilie, / Dezgropând din adâncuri
florile / Şi această lumină strălucitor de verde / A vieţii fără
de-amurg / Şi fără de neguri...”.
Ce ascund aceste rânduri: nostalgie sau teamă de nelinişti, de
asprimile veacului? Oricare ar fi răspunsul, înţelegem că
Anatol Ciocanu îşi caută echilibrul luminos, reazemul
spiritual fidel, supapele psihologice de rezervă, căci...
În noile sale grupaje de versuri vine să se afirme conştiinţa
spectacolului dramatic al vieţii, conştiinţa răspunderii pentru
Om şi destinele lui, pentru curăţenia spiritului şi frumuseţea
lumii. Spada lui Hamlet (interpretat de Dumitru Fusu) e fixată
memorabil într-un vers egal cu sine, dar vibrant în contrastul
pe care-l strecoară discret: „Ce palid e la faţă şi-atâta de
mâhnit, / De-mi vine-a crede aievea c-a fost şi n-a murit, /
Că-i roade-o îndoială cu grele-nşelăciuni, / Gestul de rege
tânăr, ochii atât de buni, / Iar spada îi adastă un salt al mâinii
grav, / Ca să se-mplânte-n stârvul minciunilor, bolnav...”
(Spectacol).
Perspectiva se schimbă radical: faţetele dramatice îşi aruncă
vălul, şi poetul se cuprinde jucând un rol: „Şi mă trezesc
jucând febril o piesă / În cel mai negativ şi singur rol, / Şi că
nici rolul ăsta nu-mi prea iese, / Că-s negru, plin de bube şi
nămol... / Lumea urându-mă, prinde-a şopti: / „De vrei să joci,
învaţă-te-a muri”.
Anatol Ciocanu ia act, după cum se vede din noile sale poezii
publicate în periodice, de existenţa unei game de trăiri
tulburătoare, ce fac parte din adâncimile sufletului, unde
domină forţele rezistenţei. Tăcerea bunelului îi pare poetului
un mijloc ideal de depăşire a oboselii timpului şi repetărilor
de cicluri: „Vin dintr-o lume tăcută, / care nu se-ntreabă /
niciodată – de ce trăieşte omul sau moare, / crezându-le toate
fireşti, / repetându-se aşa, / cum se repetă noaptea cu lună;
/ziua cu soare... / Cum se repetă ploile toamna / şi-ngheţul
nesănătos de mart / şi florile-n mai, / şi naşterea copiilor
188

anuală, / de unde vin şi eu... /... Ceasul lor de pe urmă –
poartă-l frumos, suflete-al meu, / care-l ai – / neponosită
lucoare-a speranţelor toate”.
Frumoasă e această poezie dacă o raportăm mai ales la toată
creaţia lui An. Ciocanu: frenezia s-a transformat într-o
comunicare ritualică cu lumea, privirea contemplativă – într-o
privire „prin sine” îndărăt, spre valorile morale ale poporului,
lumina intră în ciclul de repetări, ploile care aveau suavităţi de
mânz au devenit tomnatice şi megieşe cu „îngheţul nesănătos
de mart”, iar alunecarea firească a lucrurilor e pusă faţă în faţă
cu rezistenţa bunelului. Domeniul de taine, domeniul destinului
apare în revelatoria metaforă „ceasul lor de pe urmă”, ce
semnifică momentul confruntării, dezlănţuirea supremei
rezistenţe. „A fi” cere un ciclu de împliniri, şi atunci poetul
împărtăşeşte sacrul fior al datoriei, răspunderii şi relaţiilor cu
tot universul: „... a fi cu-adevărat pentru izbânda / luminilor ce
scapără la tâmplă / este-nălţarea ta peste-ndoială / şi peste nenţelegeri ce se-ntâmplă; / a fi cu-adevărat ca prelungirea / loziei
roşii în pământul tatei, / când iernile cu fluturii zăpezii / le
caută în nopţi înfrigurate; / a fi cu-adevărat ca numele ce-ţi vine
/ după al tău, ca un refren să-ţi cânte / o datorie ce ţi se cuvine, /
s-o-ntorci o viaţă bunului părinte; / a fi cu-adevărat – pasăre-n
codru, / gură de fluier, limpezind cristalul / acestor fragede
lumine ce-aleargă / spre-a nu mai bate niciodată malul!”. Iarăşi
„luminile fragede”, dar acum o metaforă a înverşunării cuadevărat sufleteşti, a împlinirii ideale, precum şi a dăruirii
oamenilor, a continuităţii cauzei predecesorilor. Mai grav, mai
consistent, mai dramatic, mai meditativ, dar nu mai puţin
spontan ca la începuturi, Anatol Ciocanu păşeşte pe un făgaş
presurat cu sorţi de izbândă.
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Dumitru BATÂR,
LUMINA FASCINANTĂ A CULORILOR
(Igor Vieru ar fi împlinit 90 de ani)
Igor Vieru este, în spaţiul basarabean,
întruchiparea artistului plastic desăvârşit. El a
izbutit prin talentul, simţirea şi munca istovitoare
de zile şi nopţi să surprindă ca nimeni altul
profunzimile sufletului neamului românesc din
Basarabia – conchidem de fiecare dată când ne
aflăm în faţa unei pânze mai ample a maestrului,
în faţa unui peisaj, sau a unui chip de ţăran… A
fost un veritabil copil al naturii, care i-a dat suflare
şi inspiraţie, dar şi un stăpân al ei, căutând să îmbie lumea într-o zonă
a sublimului şi a eternului.
Născut în comuna Cernoleuca Donduşeni, judeţul Soroca, la 23
decembrie 1923, într-o familie de ţărani, viitorul artist parcurge
programul şcolii primare din sat, după care îşi continuă studiile la
Gimnaziul din Climăuţi. În anii de restrişte (1942–1944) studiază în
mod particular la Liceul „Ion Brătianu” din Piteşti. Urmează apoi
Şcoala de Arte Plastice din Chişinău, unde este înmatriculat la anul
trei de studii. Anul 1953 notează începutul afirmării sale de artist,
marcat de tabloul „Ion Creangă ascultând poveştile lui moş
Bodrângă”. În răstimpul dintre apariţia acestei lucrări şi ultimul său
tablou din 1987 intitulat „Copil adormit în brazdă” (cunoscut şi sub
denumirea de „Pogonici”), pictorul semnează o serie de lucrări
plastice, intrate în patrimoniul naţional printre care tabloul „Toamna”,
tripticul „Fericirea lui Ion” din amplul ciclu de factură filosofică „Om
şi pom”, portretele poeţilor Alexei Mateevici şi Grigore Vieru,
tablourile „Drum de iarnă”, „Vetre calde”, tripticul grafic „Ctitorii
satului”, tablourile „Baladă despre pământ”, „Vremea logodnelor”,
„Oina”, „Portretul unui amator de şah”, „Noapte de iulie”, compoziţia
de gen „Griji de primăvară”, „Moartea salcâmilor”, „Ceva despre
oameni şi ape”, „Ulmul satului”, dipticul „Meşterul Manole” etc.
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Concomitent, ilustrează cărţi, creând o grafică de carte de rezonanţă:
ilustraţii la volumul „Poezii” de Mihai Eminescu, „Versuri” de
Grigore Vieru, foi grafice la basmul lui Ion Creangă „Arap Alb” şi
povestea „Capra cu trei iezi” etc. În 1963 i se conferă titlul de
Maestru Emerit în Arte, iar în 1983 cel de Artist Plastic al Poporului.
În 1976 se învredniceşte de Premiul de Stat al Republicii Moldova. A
avut numeroase expoziţii personale, considerate evenimente culturale.
Ultima expoziţie, poate cea mai reprezentativă este vernisată la 24 mai
1988. Dar Artistul nu mai poate fi prezent la ea pentru că pornise în
lunga călătorie fără întoarcere, fiind sfâşiat de o boală grea şi
îndelungată.
Sunt unul din fericiţii trecători pe pământ care l-a cunoscut şi sa bucurat de prietenia lui Igor Vieru. Am colaborat şi comunicat cu
Igor Vieru în diferite situaţii, inclusiv la o carte de popularizare a
ştiinţei, unde textul a fost fericit întregit şi nuanţat de inspiratele-i
ilustraţii, am beneficiat de manifestările incomensurabilei lui dragoste
de oameni şi de viaţă, pe care n-o accepta aşa cum este, ci o dorea
mereu mai bună, mai îndurătoare. Încă din fragedă copilărie, pe când
discuţiile noastre asupra cărţilor citite nu cunoştea capăt, descopeream
în amicul meu o inimă fierbinte şi neînfricată, un suflet de-o nobleţe
nepereche; el a fost omul care ţinea în egală măsură la tot ceea ce este
la locul lui, omenesc şi frumos.
Acum mai bine de o jumătate de veac, prin 1946–1947, el, după
lecţiile de la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău (azi Colegiul
Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”), mai lucrând şi pe
lângă o policlinică, unde desena fel de fel de diagrame (onorariul i se
plătea în untură de peşte pe care o împărţeam frăţeşte, aceasta fiindune aproape singura hrană) mi-a creionat un portret (ulei pe carton:
43,7 x 35,8, datat cu 19 mai 1947), pe care l-am dus şi l-am lăsat
acasă, la Buteşti. Mamei i-a plăcut atât de mult, încât se uita mereu la
el, mai ales spunea ea, când i se făcea dor de mine. Chiar şi după ce
mama şi-a pierdut vederea, n-am putut să-l iau, pentru că aveam
sentimentul că de acolo şi pentru acolo e pânza. La baştină. Aici
erau izvoarele lui.
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Pentru că baştina a fost pentru Igor Vieru veşnicia. Acolo, în
culorile limpezi ale satului, s-a zămislit cea mai mare parte din operele
lui, de acolo şi-a ales culorile – cele mai limpezi şi mai tulburătoare
elemente din arta sa. Îmi răsună mereu în urechi cuvintele lui rostite
mai târziu: „Câmpia – auria coroană din jurul satului – m-a chemat de
oriunde, toamna sau primăvara, vara sau iarna. E o chemare
veghetoare, de totdeauna, ca o nesfârşită dragoste de mamă…”.
Această chemare care, mărturisesc cu mâna pe inimă, din copilărie se
trage, din fragedă copilărie, l-a chemat mereu de pretutindeni acasă la
Cernoleuca lui dragă, la baştina lui scumpă şi odihnitoare. Îmi
amintesc mărturisirile lui Spiridon Vangheli, precum că Igor, când a
venit în capitală, de la Cernoleuca, şi-a adus în buzunar o potcoavă, iar
în mână – un cocoş, să-i cânte la balcon. Acesta poate fi numai gestul
flăcăului care poartă mereu nostalgia satului în suflet. Îi făcea plăcere
să le propună prietenilor săi apropiaţi să asculte la un magnetofon
înregistrări ale vocilor de oameni din satul de baştină, cântec de păsări,
care-şi aveau cuibul la Cernoleuca, lătrat de câini pe amurgite, etc.
Acest aer de-acasă i-a alimentat mereu sufletul, dându-i putere să ţină
cu siguranţă penelul în mână. Tot la începuturile sale, un june coleg de
la Şcoala Republicană de Arte Plastice, Mihail Petric, avea să rămână
impresionat de primele ilustraţii ale lui Igor Vieru, care aveau drept
subiect peripeţiile de drum de la Cernoleuca la Chişinău. Erau nişte
crochiuri pline de umor, spirit de observaţie şi multă-multă imaginaţie.
Toate veneau din lumea rusticului.
A fost să se întâmple că la 22 octombrie 1984 măicuţa mea,
Domnica, trecea în lumea umbrelor. Portretul meu rămase ca şi cum
orfan. L-am adus la Chişinău, însă nu şi-a putut găsi locul până l-am
încredinţat Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, fiind trecut în
fondurile acestei instituţii prin Actul nr. 25 de la 20 aprilie 1988, şi
doar astfel m-am simţit cu inima împăcată. Şi a trebuit să se mai
întâmple ca, peste câteva zile, portretul să nimerească la una din cele
mai ample expoziţii personale ale maestrului Igor Vieru (mai 1988), în
sălile Muzeului Naţional de Istorie, la a cărei deschidere distinsului
om de cultură şi de omenie, stingându-se din viaţă pe 24 mai 1988 nu
i-a fost dat să ajungă. Dar, cine a fost la acea expoziţie, nu va uita-o
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(nu voi uita nici eu vreoodată), a avut sentimentul că Igor Vieru,
blajinul şi mucalitul, „copilul împovărat de culori, poezie şi bunătate,
copil al naturii şi rege al ei”; era prezent printre întristaţii vizitatori,
care veniseră să-l petreacă în ultimul său drum, pe care şi l-a dorit să
nu fie trist, astfel că s-au respectat doleanţele testamentare şi, în tot
drumul, autocarul care îi ducea rămăşiţele pământeşti la Cernoleuca
lui dragă a fost însoţit de o muzică fascinantă ce glorifica cele trei
eternităţi: dragostea, viaţa şi munca, respirând vigoare şi frumuseţe,
viziune şi perspectivă, profunzime şi lumină interioară, largheţea unui
suflet de poet profund ataşat de oamenii pământului, scânteietoarea
gamă de culori, care ştie să dezvăluie şi să descopere, să poetizeze, să
însufleţească totul.
Cum să nu amintim aici inegalabilele lucrări „Primăvară”,
„Semănatul”, „În concediu”, „Miez de vară”, „Ploaie artificială”,
tripticul „Inima cântă”… Adevărata poezie ţi se înfăţişează privind
aceste lucrări, poezie izvorâtă din sufletul candid al unui mare artist,
din lumina interioară a largii lui respiraţii şi din gama de culori care
curge asemeni unor fluizi nestăviliţi. Există în aceste lucrări o legătură
cu toate fibrele inimii de pământul nostru străbun. De aici izvodeşte
poezia. De altfel, e şi mărturia lui Igor Vieru: „Arând pământul, mă
temeam să nu mă acopere brazda… Şi fiindcă am rămas plugar în
suflet, am căutat poezia în muncă”. Sau în altă parte: „Am pierdut
copilăria, dar mi-au rămas codrii, câmpia, munţii, cerul… Ia-le în
dar, copile, pe toate, şi vezi să nu le pierzi niciodată”.
Dar să revenim la începutul lunii iulie 1949. Igor lucra la un al
doilea portret al meu (ulei pe pânză: 67,5 x 44,2, datat cu 5 iulie
1949). Student fiind, mai eram angajat şi în calitate de laborant la
Catedra de Chimie a Universităţii Pedagogice din Chişinău, aşa că
aproape tot timpul mi-l petreceam – ca şi acum – în laborator. Încolo
veni şi Igor Vieru în seara acelei nopţi fatale a deportărilor, spre a
finisa lucrarea, punând şi data cu semnătura în grafie latină (Igor
Vieru scria numai şi numai în grafie latină). Noaptea deportărilor de la
5 spre 6 iulie 1949 am petrecut-o împreună în laborator, fără a bănui
nimic. Veneau zile negre, despre care nu e cazul să povestim aici. Cel
de-al doilea portret, executat de Igor Vieru, a fost să mă însoţească
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pestetot unde mă aflam cu domiciliul, sub spectrul lui mi-am crescut
copiii şi nepoţeii. L-am prezentat la Expoziţia vernisală cu prilejul
împlinirii a 75 de ani a artistului în Sala albastră a Muzeului Naţional
de Istorie deschisă, pe 23 decembrie 1998. Nepoţeii mei au suportat cu
greu lipsa portretului din casă de-a lungul a câtorva luni de zile pentru,
că ţin nespus de mult la această operă a maestrului Igor Vieru.
Cei care s-au bucurat de prietenia maestrului vor menţiona
unanim că Igor Vieru ştia să-şi aleagă prietenii. Şi aici nu pot să nu
evoc relaţia lui cu o familie din România, pe care am avut onoarea şi
bucuria să o cunosc. O prietenie durabilă s-a legat între el şi Florea
Ciocşan (actualmente cu traiul la Bucureşti) pe la începutul anilor ’40,
pe când Igor zugrăvea Biserica „Sfântul Dumitru” de la SloboziaArgeş, participând şi la pictarea altor biserici, printre acestea şi cea de
la Slobozia de Sus – baştina lui Florea Ciocşan, unde îşi ducea zilele
tatăl acestuia, Dumitru. Concomitent cu această adevărată pasiune, îşi
făcea studiile externum la Liceul „Ion Brătianu”, susţinând cu succes
două cursuri pe an, avându-l în preajmă pe „binefăcătorul” său, Florea
Ciocşan (elev în clasa a IV-a, Igor era la început de cale).
În ultimii ani de viaţă Igor Vieru s-a întors la punctul de la care
a pornit în artă – divina şi irepetabila pictură murală. Şi deoarece în
ultimul timp bisericile şi arta împodobirii lor căzuseră în dizgraţie, el,
animator al acestui gen, a acceptat cu plăcere să dea haină de basm
localului Cafenelei pentru copii „Guguţă”. Cum îi era firea, odată pus
pe muncă, maestrul uita de toate, chiar şi de a lua masa. Într-o zi, după
ce trecuse ora prânzului, simţind că-l suge la linguriţă, a încercat să
intre la restaurantul din Hotelul CC al PCM, de vizavi. Însă, îşi
amintea pictorul, nu numai că i s-a trântit uşa în nas, ba a mai fost şi
brutalizat, înjosit, intimidat în faţa lumii. Ce ordine pe dos în ţara în
care orice uşier îşi poate permite să-l jignească, nepedepsit, pe un
maestru cunoscut de toată lumea pentru dumnezeiescul său talent şi
inegalabila contribuţie la prosperarea artei noastre naţionale!
Igor Vieru a fost un mare rapsod al plaiului nostru, încercând
ameţitoarele înălţimi ale picturii veritabile, atingând aceste înălţimi
prin felul lui deosebit, de a fi, izbutind să prezinte prin culoare faţa
dealurilor şi văilor noastre, curată ca lacrima, neîntinată. El „a fost
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creatorul care a văzut mereu lumea cu ochi de copil, adică a văzut-o
mereu frumoasă” (Gr. Vieru). El a putut să surprindă profunzimile
vieţii într-atât, încât aflându-te în preajma pânzelor sale îţi dai seama
că te afli la sacra „întâlnire cu sublimul, când înmărmureşti locului
şoptind: ce frumoasă este viaţa!” (S. Vangheli).
Prin 1986 nimerisem ambii în spital, unde am reluat amintirile
anilor 1947–1949 şi-n contextul acelor ani demult apuşi încercam să
surprindem mobilurile celor ce se întâmplă în jur. În grădina
spitalului, din iarba cosită, am clădit o claie de fân, însă nu lângă pinii
din preajmă (aceştia, în opinia lui Igor Vieru, reprezentau tristeţea), ci
lângă un măslin sălbatic. Aici ne şi aciuam pentru meditaţii. La
poalele clăii înfloreau nişte plante erbacee, un fel de coada-şoricelului.
Şi Igor, ca un copil, regreta că la el, la Cernoleuca, nu se ştie de ce nu
creşte această plantă şi mă asigura că, dacă scapă, o va transplanta în
pădure. Îl mai copleşeau şi alte griji: uite, el pierde timpul la spital, iar
gardul de la Cernoleuca stă neterminat; şi apoi tare ar fi vrut ca de-a
lungul gardului acela să se alinieze nişte arbuşti din acea cătină cu
fructe galbene-portocalii. Însă spitalul „îi dădea drumul acasă” tot mai
rar.
Într-o seară din toamna lui 1987 l-am vizitat împreună cu soţii
Vangheli. Era stins de suferinţă, însă îşi păstra voioşia şi optimismul
care întotdeauna i-au fost buni prieteni şi îşi depăna cu mult umor
ghemul amintirilor. Povestea cu lux de amănunte mai ales despre
nefasta împuternicire de deputat, cu care se pricopsise cândva şi cum
au eşuat toate frumoasele lui intenţii de a-i ajuta pe alegători cu privire
la un loc la creşă, cu o locuinţă, sau altceva. Un diabolic mecanism de
mutilare a personalităţii a fost bine pus la punct în anii de totalitarism
– nici chiar Igor Vieru, talentul sclipitor care a fost, nu şi-a putut
manifesta întreaga măsură a harului său. La începutul lui 1988, cel din
urmă an din viaţa lui, l-am vizitat din nou la spital. Din optimismul ce
l-a însoţit rămăseseră doar nişte raze palide, luminându-i cu disperare
chipul. Îl chinuia gândul că atâtea au rămas neterminate şi mai ales că
nu i-a fost dat să-şi orânduiască notiţele, pe care le făcuse aproape
zilnic pe parcursul vieţii sale atât de scurte, însă plină de vivacitate şi
muncă.
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Îl vizitase în acele zile, înainte de trecerea lui în nefiinţă, pe
patul de suferinţă, şi poetul Grigore Vieru, care avea să mărturisească
că „lacrimi au încolţit” în ochii lui Igor Vieru, când poetul îi vorbi
despre faptul că „limba, doina, datina, conştiinţa naţională încep, cel
puţin în vrerea scriitorilor, să se întoarcă la ele acasă”. Eram sigur,
zice poetul, „că lăcrima nu de jalea că moare, ci din pricina suferinţei
de a nu mai putea merge alături de noi pe drumul înnoirilor spirituale,
sociale şi politice, pe care el le-a aşteptat atât de mult”.
La 40 de zile de la contopirea maestrului cu acel Pogonici
imaginat de el dormind în brazda trasă pe faţa Pământului cu fierul
plugului la căpătâi, ne-am adunat toţi cei mulţi care l-am iubit, alături
de cei de-i continuă neamul – fiul, nepoţelul, nepoţica. Depănând
amintirile, fiecare a avut multe a spune. Eu am evocat timpurile de la
finele anilor ’40, pe când ne înfruptam cu Igor Vieru, locuind la
aceeaşi gazdă, dintr-un călcâi de pâine şi dintr-o călimară şi ne plecam
ochii asupra rarelor şi muncitelor cărţi pe care le citeam: cele ale lui
Giovanni Papini-Gog, Jean Jacques Rousseau şi încă multe altele cu
coperte pe care abia de se putea desluşi numele autorului – toate pline
de înţelepciune, însă adesea mult prea deosebite de ideile societăţii în
care trăiam. Roland Vieru, fiul, şi-a adus aminte că şi el a avut parte
de aceste cărţi, subliniate şi răssubliniate de noi la paginile cele mai
vulnerabile. Cică, odată, un mare vigilent, dintre care am avut mulţi şi
mai avem încă, a început să se intereseze cui aparţin sublinierile şi ce
au ele a spune. Primind însă un ingenios răspuns, pe care doar Roland
ştia a-l spune – cică-s subliniate tezele cu care cititorul nu este de
acord, – vigilentul s-a retras.
S-au dus în neant anii de pomină, s-au dus şi vigilenţii de
tot soiul, au reuşit să vină alţi vigilenţi, toate fireşte se trec şi se
reînnoiesc, doar Curcubeul plăsmuit între ploaie şi soare rămâne
veşnic. Alte noi şi noi generaţii vor veni să-şi înmoaie mereu
penelul spiritului în inegalabilele culori ale paletei acestui
neîntrecut maestru, având sentimentul, dar şi certitudinea, că se
ating de suflarea, aerul eternităţii şi al nemărginirii. Căci acolo
începe zborul legendar al lui Igor Vieru.
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SVETLANA LUPU

te şterg din mine
astăzi voi şterge
urmele tale
uitate pe retina mea
voi bandaja năsăditurile
cuvintelor
strivite de tăcere
voi muşca din zăpadă
cu buzele încleştate
în orizontul pustiu
voi şterge numele tău
din lista
cântecelor preferate
să nu mai baţi la uşă...
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mai sunt
cu duminicile din destin
împletesc cunună de speranţe
s-o îmbraci pe fruntea mea
însă degetele tale
răsfoiesc alte galaxii
şi-mi lasă gândul pustiu
mâine voi sta ţărână
în poarta închisă
mângâindu-ţi talpa
cununa pieptului meu
vei ţese pânză din rouă
peste pleoapa obosită
de orizontul spart
poate reuşeşti
totuşi
să vii astăzi
rimă pentru ţurţuri
tăcerea se smulge de pe buze
un strigăt înăbușit
sugrumat de degete crispate
o rază de lumină

198

prin sticla înflorită
taie suspinul iernii
vocalele risipite printre fulgi
se oglindesc în țurțurii
din tăcerea nopții
te aud de aici și mi-e frig
fără aburii din respirația
palmelor tale împreunate

la picioarele tale
m-am încins strâns
cu paşii tăi
ce au trecut fără grabă
prin lumina şovăitoare
a licuriciului obosit
prins de zori
la un mijloc de cale
mă lipesc de călcâiul tău
cu nămolul lipicios
din silabe orfane
sperând să mă porţi
prin tainele viselor
până la prima ploaie ciobănească
mă furişez ca un hoţ
învelindu-mi retina
cu gleznele tale
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ce au orbit viscolul
din miezul de noapte
aşteptând să mai treci
încă odată prin mine
să-ţi sărut talpa
cu care m-am încins...
răspuns
alerg pe verticala
infinitului dintre noi
şi cad vătămat
la un capăt de disperare
risipind o chemare în plus
sub talpa indiferenţei clipelor
ce cimentează spaţiul şi timpul
cărui suntem captivi
încununând un început de săptămână
cu o lacrimă neplânsă
din şoapta mea nerostitărăspuns la nerăspunsul tău...
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ION ZUBCO

Dragoste de ceară
Dulce somn visat-am iară
Cum iubită-mi modelam Din priviri lustrate-n ceară
Și din inima-mi de șarm.
Și-am plecat cu ea la baltă Agățând-o de-al meu braț,
Să-i stropesc privirea moartă,
Și să-i cânt cuvinte-n lanț.
I-am cântat iubitei dorul
Și încet ea s-a trezit,
Dar n-a fost să-i cânt amorul,
Căci iubita s-a topit.
Să te pictez, din respiraţie, aş vrea
Să te pictez, din respiraţie, aş vrea
În chipul ferm de muscă sociabilă;
Păianjen de aş fi, te-aş tot hipnotiza
Să te cuprind în pânza mizerabilă.
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Să te aduc la piept, să te sugrum şi-apoi
Să-ţi sorb din intestine mierea mi-aş dori
Şi, să te am uscată, lacrimi să-ţi jupoi,
Şi-n mine să tresari nebună de-a iubi.
Să stau şi să admir, să cuget în necaz,
Să te ignor, să strig, să scapăr în tăceri;
În blestematul dor de mine să fac haz,
Ştiind că eşti în viaţă, eu – în nicăieri.
Pas cu pas, în lumea ta...
Pas cu pas, în lumea ta,
Rătăcesc şi mă avânt
Ca un zmeu bătut de vânt
Peste nori de catifea.
Şi-n mireasma de fiori,
Pas cu pas, grăbit pornesc
Să îţi spun că te iubesc Ale viselor splendori...
Pas cu pas, în lumea ta,
Rătăcesc şi mă avânt...
Ca un zmeu bătut de vânt
Te-ai legat de mâna mea.
Lumină
Lumea asta o fi dură,
O fi grea și cu pricină;
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Tu să rabzi a ei făptură
Și să faci din ea lumină!
Şi din zgomote de haos
Să furi sunete ilustre,
Să le cânte în repaus
Mii de greieri şi lăcuste.
Să pornească simfonia
În întreaga lume care
La iubire şi la carte
N-ar avea nicicând hotare.
Lumea asta o fi dură,
Tu fii tare şi îndură!..
Noaptea-i sumbră, noaptea-i rece
Noaptea-i sumbră, noaptea-i rece.
Număr pașii disperării
De pe strada care-o trece
Spiritul – umbrit cărării.
Un oftat de semafoare
În misterul de nuanțe
Arăta un roșu soare –
Și un roșu de speranțe...
Noaptea-i sumbră, noaptea-i rece.
Cine să-i mai plîngă dorul?!
Graba noastră ne petrece
Unde-i veșnic vieții – zborul.

203

Şi stelele cad câteodată...
Şi stelele cad câteodată,
Şi amurgul le prinde de sus,
Şi nostalgic fior de îndată –
O dorinţă aievea şi-a pus.
Şi căderea de stea arzătoare
Ar putea să ajungă-n abis –
De dorinţe – ce-n scrum Cannabis,
Nu mai tind să devină pudoare.
Şi stelele cad câteodată,
Şi trecutu-i ca norii de vată;
Îi admiri în iluzii târzii
În speranţa că poţi să revii...
Sub ritm de chitară
Onoare şi eşec, şi tinere inimi –
Timizi şi flămânzi de patimi străine;
Supuşii unor legi nescrise de nimeni
Şi-n veci visători de fapte păgâne.
Sub ritm de chitară şi-n lacrimi fragile
Îşi flutură degetele de hoinar;
Îşi plânge tăcerea de-o grea amintire
Şi foamea-i oftează din gol buzunar.
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Oftează şi timpul, şi ploaia, şi vântul,
Sângele-i tremură închegat de ger;
Maică-sa plânge de îneacă pământul El nu mai este, e un înger din cer.

În foto: Tânăra poetă basarabeană, Victoria Covalciuc, studentă,
promovată în al doilea an de studii la Universitatea ,, 1 Decembrie
1918! din Alba Iulia, citind din poeziile sale la cenaclu ,, Gând
Românesc”
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ZINA BIVOL

***
De atâtea griji
Mamei i-a mai rămas
doar un fir de păr alb
pe cămaşa tatei.
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Trandafirul negru
S-a înnegrit iarba,
Din coasta Evei vântul suflă
Greoi şi nestingherit
Prăbuşind toate pietrele
Zidului bărbătesc.
Oameni ai nisipurilor…
„Când nu te ameninţă nici o pedeapsă
Nu simţi nici bucuria evadării”*
Inelul a ruginit până la os.
Acum atârnă
În dinţii Lombardului
Să-şi schimbe pielea.
Mă îmbrac cu vorbele lui Holly:
„Nu am să mă obişnuiesc niciodată
cu nimic. Cine se obişnuieşte e ca şi mort.”**
Cu ochii roşii de febră
Mai vreau puţină dragoste în plus…
Din arcul sprâncenelor mele
Mi-aş construi o umbrelă în noapte,
Mi-e frică de ploaie.
S-au conservat toate picăturile de rouă,
E secetă în oglindă.
Din toată iubirea
A crescut un singur trandafir
De culoarea ochilor tăi.
(Probabil m-am uitat prea mult în adâncul lor.)
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Pasc oile pe câmpul meu de luptă
Şi ori de câte ori păşesc cu stângul
Mă zgârie în piept
Trandafirul negru.
Mă pierd prin turmă
Şi caut oaia care mă va înţelege, fiindcă
„Oile te învaţă mai multe decât cărţile.”***
________
* Kobo Abe, Femeia nisipurilor.
** Truman Capote, Micul dejun la Tiffany.
*** Paulo Coelho, Alchimistul.
Cafeaua rece
Mi-au ieşit
Toate vinele
Prin mâinile mele de tei.
Gesturile noastre adie a ceai.
Trag aer în piept
Şi planăm uşor
Pe aeroportul dintre tine şi mine,
Unde de fiecare dată treceam
Cu acelaşi paşaport.
Singură la o masă rotundă,
Beau o cafea pătrată.
Prea amar a fost sărutul
Cu miros de flori de tei.
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Perfectă
Te-am crescut ani de zile
Ca sa omor totul într-o clipă.
Dintr-o iubire cît versul
Am ajuns la o iubire-roman.
Stau regina peste dezamăgiri
Şi slugă amintirilor.
În 3 unităţi de timp
Am unit ora cu ora, zi cu zi,
Săptămâni cu săptămâni
Şi am născut cenuşă galbenă.
Arăt ca o toamna uşor desfigurată
Într-o siluetă perfectă a verii.
O nouă Pasăre
Mi-a îmbătrânit pielea
Pe genunchiul mamei mele,
Iar gutuiul a albit până la rădăcini.
Cuprind tulpini de om
Şi doar pe o mână
Au mai rămas frunze verzi
De unde aş putea culege îmbrăţişări
Arse de soare.
S-au uscat oasele
Ca lemnul din podul casei
Dacă mi-aş da foc
Într-un înveliş de smirnă
Şi tămâie poate s-ar ridica din mine
O nouă Pasăre Phoenix,
Vreau să trăiesc şi după moarte.
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M-am îmbrăcat toată în tine
Sunt aici să fac parte din tine.
Ruptă în două jumătăţi
Înclei cărămidă cu cărămidă
Zidind o cetate-roman
În care să arunc cu pietre
Când am să mă urăsc.
Eşti omul pentru care niciodată
Nu mi-a fost ruşine să greşesc.
Ieri ar fi trebuit să mă mărit
Din fericire nu erai tu !
Stau ca o proastă cu vorbele altora în gura mea.
Albă ca varul
În loc să dau tulpina copacilor
Văruiesc crengile că-s mai încurcate
Îmi seamăn mai mult.
Atârnată de aceeaşi soartă
M-am îmbгăcat toată în tine,
Şi mă dezbrac de mine.
Femeia de sticlă
Zi de zi în deșertul din mine
se depune mai mult nisip.
Furtunile cu trăznete
Își găsesc destul de frecvent
Formele prin aerul meu,
Începe să mi se ridice tempertura…
Curînd am să ajung femeia de Sticlă.
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Transparentă de ambele
Părți ale substanței
Încerc să-mi păstrez
Aceeaşi siluetă de nud.
În cîteva mișcări
Orizontul meu verzui
A devenit mărginit
De focarul soarelui.
Prinsă într-un val uriaș de nisip
Aștept vîntul să mă măture
Peste toate malurile,
Vreau să gust plaja cum arde.
Ca un fluture de muzeu
Privesc cum bărbații
își sterg ochii de mine.
Dacă am să vă zgîrîi nu vă supărați
Vă rog stați mai departe.
O Femeia de Sticlă a amețit
Toate Cabaretele.
Nu se recomandă băutură în localuri.
DOWNload
Download-ez fiecare dimineață aceleeași hituri cu
muzică
Fără să aud vreouna…
Urechea ei prăfuită stă uitată pe CD-ul lui Paula
Tarantino
Fără să miște un acord,
Și-a pierdut auzul peste amiezi.
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Acolo îmi Download-ez timpul de cîteva ceasuri
Fără să-l mai pot repeta.
Apoi uit să-i arunc o pastilă de bicarbonat pe stomac,
Cînd o văd prinsă de pat ca musca de un păianjen
Înecînd în lacrimi grele picioarele cerului
Unde vine să se scalde întreg norodul.
„Decît o viață fără viață mai bine o legătura de lemne”
Palide devin serile cînd vin serinjele să-i download-eze
Vitamine prin sînge…mă încarc cu nedumerire,
După aceea “Filtreaz un om cu apă de parcă ar fi un
borcan cu agheazmă”.
I-au crescut medici o gură prin stomac,
Drum direct spre productăr.
Nimic din ea nu spune nimic, suflet bolnav de moarte.
Cu ochii plînși și fața arsă de soare
O ridică zi de zi o mașină în genunchi, după care fug
necontenit
Privirile din aer.
Își schimbă tenul feței după culoarea ochiilor din
stradă.
Download-ez de ceva zile aceeași programa,
Fără să dau voce gîndului , mă întorc și-mi beau sucul
de grapefruit din mine
Forțînd un zîmbet să nu supăr al 47 cromozom
Care a virusat întregul calculator al familie.
Se download-ează copiii !?, fără nici o vină a vieții
devin o mobilă a camerei
Care strică tot decorul sufletului uman.

E prea portocaliu Sindromul Down, nu mai descărcați viruși
dacă vă vin mesaje necunoscute.
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COSMINA OLTEANU
Grafică inspirată din poeziia lui Eminescu, Blaga,
Simota, etc

Evadarea îngerilor (Simota)

P?rintre lacuri de munte, Blaga
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Lacul (Eminescu)

O mare iubire

214

Izvorul (Blaga)

Regasire,

.,,Obsesia Copacului ‘’ (I. Simota),
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