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MIRCEA POPA
75 DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI
OCTAVIAN GOGA ÎN CORESPONDENțĂ CU
NICOLAE IVAN
Numit secretar al Astrei la Sibiu,
în 1906, unde se și căsătorește cu fiica lui
Partenie Cosma, Hortensia, Octavian
Goga va păstra relații dintre cele mai
prietenești cu asesorul consistorial de la
mitropolia ortodoxă a Sibiului, Nicolae
Ivan, pe care îl cunoscuse, prin
intermediul tatălui său, preotul Iosif Goga
din Rășinari, încă din timpul studiilor sale
liceale de la Sibiu. Bunele relații se vor menține și în anii
următori, când N.Ivan va da un sprijin substanțial acțiunilor
propuse de Astra pe tărâm cultural și bisericesc. In toamna
anului 1913, Goga întreprinde o călătorie prin Spania și nordul
Africii, de unde îi trimite asesorului Ivan două epistole. La
rîndul său,acesta îi răspundea la 2 octombrie 1913,
informându-l despre năpraznica moarte a lui Aurel Vlaicu și
despre adunarea comitetului Astrei de la Orăștie, ocazie cu
care s-a remarcat și Veturia Triteanu, viitoarea doamnă Goga,
care„a făcut servicii frumoase la concert”, după cum aflăm din
scrisoare. Răspunsul lui Goga la scrisoare nu se află printre
actele arhivei lui Nicolae Ivan. Găsim în schimb, alte două
epistole ale „poetului pătimirii noastre”, una din 1924, când
Goga se afla în poziția de ministru al Cultelor și Artelor și când
intervenea în favoarea unui aderent politic, preotul Alexandru
Manu, care ar fi trebuit susținut pentru poziția de proptopop la
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Lăpuș. Cealaltă scrisoare datează din 28 septembrie 1934 și are
drept scop de a-l susține pe preotul Eugen Albu ca să
primească parohia de la Teiuș. Toate cele trei scrisori se află în
arhiva Nicolae Ivan de la Mitropolia din Cluj.Scrisoarea lui
Nicolae Ivan către O.Goga a fost reprodusă și în volumul
„Episcopul Nicolae Ivan(1855-1936)”,Cluj,1985,p.292-293,
celelalte două fiind inedite. Aflându-se în arhiva sa personală,
scrisoarea pe care N.Ivan i-a scris-o lui Goga în 1913 a rămas
neexpediată, probabil din cauză că expeditorul nu i-a mai
cunoscut adresa și nu a mai trimis-o. Deoarece ea conține
interesante informații de epocă, o reproducem și noi aici.
Împlinindu-se în mai 75 de ani de la moartea poetului
„pătimirii noastre” reproducem aici cele două documente
despre viața și activitatea sa.
***
I. N.Ivan către Octavian Goga
Iubite Tavi,
Am primit două cărți postale – una din Madrid și cea din
urmă din Tanger, când încă nu știai de groaznica nenorocire ce ne-a
ajuns prin moartea năpraznică a prietenului tău iubit, A. Vlaicu.
Numai Dumnezeu știe prin câte torturi sufletești am trecut noi cei ce
ne găseam în Orăștie. Plecasem dimineața la biserică – și îmi iesă în
cale Dr.Vlad - și fără să zică o vorbă – cum eram îndătinați – îmi
întinde depeșa. Am rămas ca trăsnit. Serbările de aici încolo au fost
zile de doliu și nu mai aveau farmecul întâlnirilor prietenești.
Oamenii acum să bocesc, plâng, fac parastase- dar Vlaicu-, gloria
neamului nostru-, zace în pământ, în cimitirul militar din București.
Era să îl așeze lângă Iosif și Chendi, dar în urmă s-au făcut alte
dispoziții.Tocmai în lipsa ta din țară trebuiau să se petreacă aceste
lucruri zguduitoare.
La înmormântare a a fot Triteanu, Todoran și Fruma, și apoi
ne-am și certat. Amănunte după ce vii acasă.
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La Orăștie a fost și Consiliul, Am ținut o ședință, de la 8
seara până la 3 după-miază
de noapte și am luat act că întrunirea Comitetului cu de-a
arhiereilor nu se poate ținea din cauză că unii din cei cu mitră ar juca
jocul pisicii. Comitetul a răms ce vechiu – Roșca a fost înlocuit cu
Bălan – la insistența mirenilor clericali, în frunte cu Dragomir. Noi
eram pentru Borcea-Triteanu, dar mai ales față de Triteanu nu erau
oamenii deloc cu simpatie, deși cocoana a făcut servicii frumoase la
concert. Comitetul va face pregătiri pentru o coletă ca să-i ridicăm un
monument.
Chestia împăcării cu Tisza s-a înfundat deabinelea; aflu că se
depun stăruințe mari ca să încerce Tisza pacea cu arhiereii și față de
conducerea partidului să se ia măsuri draconice La „oameni” toate
sunt cu putință! Vom vedea. Bratu de la „Foaia Poporului” are 8 luni
temniță; pentru „Libertatea” se gătește acum procesul; eu am o
cercetare disciplinară din cauza interviului publicat în „Adevărul”, pe
care îl cunoști și tu. Cu finanțele stăm tot rău, băncile tânjesc de azi
pe mâne și fiind prospecte de al 2-lea războiu balcanic și poate să fie
și mai rău.
Eu cu sănătatea o duc tot cam așa, căteva zile bine, apoi
abstinență, pat, post și rugăciune.
Nu te gândești să vii acasă? Eu îți dau sfatul să nu vii până
se clarifică situația politică; și când vii, să vii gata ca să poți avea
conducerea foii, ori în Arad, ori aici.
II
Iubitoriul prieten, N.Ivan
2.X.913
/Carte de vizită/
Octavian Goga către N.Ivan
Octavian Goga,ministru al Cultelor și Artelor
Iubite părinte Ivan,
Mi se spune că la alegerea de protopop de la Lăpuș,
majoritatea covârșitoare de voturi a fost dată părintelui Alex. Manu,
care , mi se spune, ar fi un om de treabă. Cred că întrunind
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majoritatea și nefiind obstacol legal, ar fi bine să fie întărit. Al Dtale, Octavian Goga
III
Președintele Partidului Național Agrar(antet)
Nr.975,f.158-86
București, 28 sept.1934
Preasfințite și iubite Părinte Ivan,
Nu ne-am văzut de-un veac – abia peste vreo zece zile voi
avea ocazia, cred, să stau o zi la Cluj și să-mi fac plăcerea să te văd.
Dealtfel, știu cu mare mulțumire că ești bine și că te străduiești
ănainte, ca acum treizeci de ani...Am primit scrisoarea în favoarea lui
Stanciu; din nenorocire însă acum nefiind liberalii la guvern și
murind un om de-al lor, ei vor face totul ca să-l înlocuiască cu unul
din partid. Și apoi mai este ceva care rămîie între noi: eu dacă aș
reuși să scap de presiunea liberalilor, nici atunci n-aț putea să las pe
Lupaș laoparte, care are toate motivele să treacă înaintea lui Stanciu.
Dă-mi voie să-ți fac o rugăminte. Este vorba de parohia din
Teiuș. Am un tânăr preot ajutător foarte bun, om devotat, pe care îl
agreiază și poporul de-acolo și protopopul. Il cheamă Gh.Albu, al
cărui frate, Eugen Albu, advocat în Teiuș și toată familia lor sunt
devotații mei. Știu că sunt anumite impedimente formale, dar Dta știi
să dărâmi munții când vrei să triumfe un gând bun. Te rog foarte
mult să-l faci preot în Teiuș, adecă să poată candida, fiindcă poporul
îl vrea.
Cu mulțumiri și cu dorința grabnicei revederi,
Devotat, Octavian Goga

8

Ironim Muntean
Dincolo de durere e destin
Descinsă din stirpea voevozilor
Maramureşului Teresia Lia Bolchiș Tătaru aparţine generaţiei lui Nicolae
Breban şi Augustin Buzura, fiind de
formaţie ştiinţifică (a frecventat
Facultatea de Ştiinţe Naturale - Chimie
din Cluj). Şi-a făcut ucenicia literară la
Cenaclul "Nord" din Baia Mare în
perioada de liberalizare de după anii
'64, dar s-a refugiat din faţa vârtejului
"artei cu tendinţă" şi a realismului socialist în ştiinţă, plecând în
occident în 1976 şi abandonând literatura pentru vreo două
decenii. În ciuda acestui repaus creativ harul narativ nu s-a
risipit, publicând, în reviste literare din ţară şi din exil, volumul
de povestiri şi schiţe "Comoara pierdută" cunoscând trei ediţii.
Cu un titlu, aparent banal, "Măriuca", Editura Gutinul,
Baia Mare, 2005, 1 romanul, scris la "Spérasèdes, Côte d'Azur,
septembrie 2003 / Augsburg februarie 2005" şi dedicat "Familiei
dr.med. Reka şi Peter Klinger, Viena", proiectează imaginea
eternului feminin într-un context tragic românesc. Cu inserţii
biografice esenţiale romanul "Măriuca" oferă viziunea obiectivă
a lumii satului maramureşan Măgura după al doilea război
mondial, când civilizaţia românească intră în declin, evenimente
istorice potrivnice mutilează trupul şi sufletul ţării, statul de
democraţie populară aduce prin dictatura proletariatului lupta
Romanul va fi tipărit într-o nouă ediţie revătutră şi adăugită la editura
Gens Latina din Alba Iulia în luma mai, 2013 şi va fi lansat în cadrul
cenaclului ,, Gînd Românesc” din 30 mai a.c. (N.R.)
1
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de clasă înlătură orânduirea capitalistă şi alungă duşmanul de
clasă (burghezii şi chiaburii), desfinţează proprietatea privată şi
instaurează proprietatea colectivă şi socialistă, pregătind
socialismul şi comunismul - "visul de aur al omenirii".
Autoimpunerea, sistemul înrobitor al cotelor, întovărăşirile
forţate, ruina pământului, neîncrederea semănată între oameni
prin ideologia maxist-levinistă, bolşevismul care falsifică istoria,
viforniţa urii ateiste şi prigoana contra bisericii, credinţei,
religiei, schimonosirea morală dau imaginea tragică a comunei
greco-catolice Măgura, unde din octombrie 1948 "tovarăşii s-au
năpustit cu furie asupra a tot ce putea fi adevărată istorie
creştină românească. Au luat toate registrele şi matricolele de
născuţi, botezaţi, căsătoriţi şi morţi, ale parohiei, unele vechi de
peste două veacuri şi le-au dus, numai ei ştiu unde." (p. 63)
Degradarea vieţii (la sat şi oraş), predominarea falsităţii
"Scânteia (ziarul propagandei comuniste n.n.) scrie numai
minciuni de-ale partidului" (p. 19), a demagogiei, corupţiei
generalizate, înăbuşirea adevărului, a oricărei forme de libertate
aduce în prim plan instrumentul acestei politici devastatoare:
responsabilul cu şoptitul, urechea devotată, suflătorul, omul cu
ochii vineţi, Omul albastru", tovarăşul (fireşte de la Securitate).
Pe acest fundal tragic, în acest univers sufocant în plan
politic, social, moral al opresiunii comuniste este proiectată
acţiunea romanului, de un farmec aparte, vizând dragostea,
căsnicia, familia cu bucuriile şi tristeţile, cu suferinţa şi durerea,
dar şi cu optimismul vieţii prin credinţa în Dumnezeu, unicul
reazem al fiinţei în viaţă în care "Fiecare îşi are crucea sa"
(secvenţa al cărei Motto: Christos ne-a mântuit pe cruce dar nu
de cruce" - Kyrilla Spiecker - p. 254) împlinindu-şi destinul
hărăzit.
În acest context curge viaţa familiei lui Pavăl şi a Măriucăi
Radu în comuna maramureşeană Măgura, nu doar fundalul
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istorico-politic fiind tragic, în care "Lupta de clasă" a "noii
orânduiri socialiste" în construcţie îşi înfige ghearele în trupurile
oamenilor" (p. 53), când cu "ajutor frăţesc de ticăloşie din partea
marii şi invincibilei Uniuni Sovietice, "scumpa noastră soră de
la răsărit", au ajuns să facă din România noastră, o ţară ce nu
mai e a noastră. România nu mai este aşa cum a fost ea altădată
şi cum ne-am dorit-o, după cei patru ani de stăpânire horthystă şi
după război" (p. 67), ci şi soarta protagoniștilor este de esenţă
tragică.
Tipologic "Măriuca" este roman realist monografic prin
reflexele naţionale şi universale ale umanităţii, prin dimensiunea
istorică, politică, socială, etnografică, morală, spirituală, dar şi
Bildungsroman ce surprinde formarea eroinei prin trăire în
prezent şi sondarea fluxului memoriei, a conştiinţei în care
plonjează naratorul şi rememorează, de obicei, în cheie
nostalgică, trecutul.
Compoziţional romanul respectă riguros construcţia clasică
cu introducere, cuprins şi încheiere fiecare alcătuit dintr-un
număr variabil de secvenţe narative (1; 32; 13) cu individualitate
epică, dată de titlul fiecăreia şi motto-ul propriu (motto-urile sunt
extrase dintr-un impresionant registru aforistic, paremiologic din
literatura română populară şi cultă, şi literatura universală,
filosofie, teologie – numeroase din Biblie) prin care condensează
ori numeşte aforistic sentimentul, ideea şi trăsura definitorie a
personajului.
Partea întâi (1 secvenţă) are ca motto: „Acolo unde există
o mare suferinţă, pe cele mici abia le mai simţi” – Shakespeare
(Regele Lear) şi atrage atenţia asupra temei, desfăşurându-se în
Spitalul din Baie, unde Pavăl Radu a fost internat în stare gravă,
având un complicat statut:
,,- D’apoi că nici nu lucră la colectivă; el îi maistru
macaragiu la Trustul de Construcţii. O făcut tri ai la şcoala de
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maiştri, aici în oraş, unde şi lucră, da amu o fost pă conced o
săptămână. Aiştia di la colectivă l-o rugat să le are, că nu au
tractorist şi cum Pavăl îi tare harnic şi’i place munca câmpului
mai mult decât macaraua, s’o dus ş’o arat, două dzâle, până i s’o
întâmplat nenorocire. Hei, ș’aici îi un bai, că nime nu vre să-i
plătească nici un ajutor de boală; cii de la trust dzâc că nu la ii
s’o bolnădit, că de la ii el o fost pă conced. Cii de la colectivă nu
vreu să-l plătească că nu’i angajatu’ lor şi, uită-te dumneata, aşe
am rămas noi sânguri, a lui, cu necazu’ şi durerea asta: Da’ poate
că nici asta n’ar hi aşe de mare bai, dacă s’ar face măcar bine,
dă’ mă tem că n’a mai hi om cât a mai trăi” (p. 16).
Măriuca îl vizitează la spital şi dialogurile purtate (cu
doctorul Munteanu, cu-n pacient, cu portarul, cu liftiera) îi arata
că omenia-i floare rară aici, umilinţe, durerea, bacşişul
prevalând. Va fi transportat la un spital în Cluj cu perspective
sumbre dr. Munteanu gândind doar ce-ar fi vrut să-i spună
Măriucăi: „Roagă-te la Dumnezeu, femeie! El este singurul care
te mai poate ajuta!” (p. 32)
Presimţirea Măriucăi se confirmă, Pavel revine acasă
paralizat de la brâu în jos condamnat de soarta la pat pentru toată
viaţa, şi de aceea când „într-o noapte, jumătatea lui vie îşi ceru
dreptul la viaţă şi cu mâinile şi gura încercă să-şi suplinească
partea moartă” (p. 50), Măriuca se crispă, n-a mai îndrăznit să
se culce lângă Pavăl, conştientiză starea dramatică a familiei
„Pavăl n’a mai hi om în veci! Pavăl a murit! Pavăl trăieşte!” (p.
51), iar Pavăl n-a mai încercat să o roage să vină lângă el. Este
tot mai tristă, după accident nu cunoscuse decât griji, umilinţe,
lacrimi, gândind tot mai des că înainte viaţa lor fusese
armonioasă și împlinită deşi „căsătoria lor se bazase mai mult
pe un aranjament de familie decât pe dragoste” (p. 63). Părinţii
ei au fost înstăriţi, dar colectivizarea i-a răpus grabnic, tatăl,
deportat în Bărăgan, s-a stins acolo neştiut de nimeni şi apoi şi
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mama; pe Măriuca au dat-o afară din liceu într-o şedinţă U.T.M.
(Uniunea Tineretului Muncilor = U.T.C.).
Romanciera alege, acum, structura biplană alternând
desfășurarea acţiunii în prezent cu rememorarea trecutului, unde
se întoarce eroina revăzându-se în copilărie, adolescenţă, la
lucru, ori la joc alături de Nicu (pe care-l iubea), Nuţu şi Pavăl.
Terapia prin poveste devine soluţia dramei familiale, la şedinţele
de clacă pe care le face lângă patul lui Pavăl va rememora
nostalgic viaţa ca elevă în oraşul „băilor” un oraş de vis, un oraş
în care toţi câţi au locuit în el erau, au fost fericiţi” (p. 119) sub
Dealul Florilor, cu monumente, străzi, bulevarde, case, biserici,
dar mai ales oameni petrecând de sărbători, ori la „Colonia
pictorilor” unde ar fi vrut să privească nestingherită cât o vrea,
picturile: „Trăia în timpul acesta o beţie divină, din care să nu o
trezească nimeni” (p. 129); aici în Baie, a fost elevă, în gazdă la
Unchiul Popa, în camera închiriată de el de la Ruben, altă rudă a
sa, iar plecarea din Măgura, călătoria cu carul este o aventură
urmată de nestinsul dor de părinţi; drumul la via vărului Emil, ori
călătoria cu carul tras de bivoli la culesul viei Unchiului Ştefan.
Sub stăpânirea poveştilor Pavăl se ridică peste starea de
boală: „Deodată s-a simţit sănătos în toate gândurile şi simţurile
lui […] Parcă abia acum, pentru prima oară de când se cunosc a
înţeles ce înseamnă să iubeşti cu sufletul, cu conştiinţa, cu
suferinţa şi dăruirea spiritului, fără amestecul cărnii, cu puterea
dragostei eterne. O fericire fără margini îi cuprinse sufletul şi
fiinţa; făptura aceasta, cu dragostea şi frumuseţea ei, cu sufletul
ei curat era lângă el şi cu el, îl îmbrăţişa, era fiinţa din el fără să
fie: era femeia care mergea pe drumul lui, ajutându-l să-şi ducă
crucea , trecând-o şi pe umerii ei” (p. 163).
Din seara aceea „dragostea a devenit pentru el unicul bun
ce-l mai avea în viaţa, bun ce reprezintă viaţa însăşi” (p. 163)
Tot poveşti ca terapie sunt şi cele spuse de preotul bătrân
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Gheorghe Buteanu (care-l lămurise ce înseamnă neam, istorie,
arătându-i cărţile ocrotite împotriva prigoanei comuniste), adus
de doctorul Mitru Apan să-l ajute în suferinţa lui spre a rezista şi
la insistenţele „oamenilor răului” ai uneltelor lui Satan de a-l
face informator care să întocmească rapoarte asupra celor ce-l
vizitează şi sunt „duşmani ai poporului”.
Funcţie terapeutică pentru Pavăl are şi muzica, Măriuca
îngrijindu-se să-i cumpere discuri pe care le ascultă cu tot mai
mare sfinţenie, şi „Încet, în sufletul lui se întoarse dorinţa de a
trăi, fie şi numai spre a’i vedea pe cei din juru’i mulţumiţi de
sfaturile lui” (p. 90). Muzica devine „balsam pentru sufletele
hărţuite”. Ascultă la picupul cumpărat de Măriuca Rapsodia
Română I şi a II a conştientizând amândoi soţii că „muzica este
hrana sufletului şi a dragostei” (p. 91)
Forţa de catharsis a artei, a picturii, poeziei, prozei se
manifestă din plin nu numai prin lecturile făcute, ci şi prin
neaşteptata vizită acasă a prietenilor – scriitori, pictori – de la
Cenaclul „Nord”, a căror prezenţă binefăcătoare nu-i poate opri
Măriucăi durerea că soarta i-a fost potrivnică realizării sale ca
pictor, ca artist: „Eu de ce n-aş putut fi? Pe mine de ce nu m’au
lăsat să fiu ca şi această elevă artistă?! Eu aş fi fost mai puţin
decât ea? Poate, căci eu n-aş fi făcut decât arta culorii. Dar mai
ştii? Poate că aş fi ajuns să mă joc şi eu cu cuvintele, uite, cum a
început şi Pavăl” (p. 114).
Şi tocmai când părea că viaţa familiei Radu curge liniştit
Nuţu o tulbură, apărându-i Măriucăi în cale, într-un mai fierbinte
când se întorcea acasă cu „legătura de fire crude, verzi, de mălai”
dusă acasă pentru hrana vitelor.
Nuţu o săruta „cu dragoste şi patimă”, Măriuca „se topi”,
„Un fluid de beţie şi ameţeală trecu din palma lui în corpul ei în
momentul când i-a atins sânii pe sub cămaşă” iar „Bărbatul din
el, căzut în focul instinctelor primare, se pregătea de săvârşirea
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ritualului înnăscut. Când mugurele vieţii pătrunse prin gâtul
ulciorului, fiinţa devenea flacără. Mugurele a prins a se zbate
spre a scăpa de povara vieţii cu a cărei sămânţă trebuia să se
umple ulciorul. Mistuindu-se se împăcau, se contopeau într-o
singură fiinţă, căci scris este: … şi vor forma un trup”. Parcă şi
timpul s-a oprit „se minuna de misterul vieţii ce se săvârşea”.
Măriuca trăieşte intens clipa, plânge şi „Era cuprinsă de-o
împlinire ce n-o trăise în viaţa ei. Din lăuntru îi venea să strige
să o audă lumea, să afle de plinul din sufletul şi trupul ei, dar tot
de acolo’i venea şi mustrarea: este păcat! Din prea plinul de
împlinire, din conflictul interior: Doamne, el nu’i bărbatul meu,
e păcat!” (p. 176). Nuţu vrea s-o liniştească: „…mă doare, dar
este un mort viu, iar tu eşti o femeie vie, şi tânără şi frumoasă, în
stare să facă prunci”
Măriuca se zbate între „starea de beţie a împlinirii” „în
trup şi suflet” iar „acum simţea cum se prăbuşeşte într-o mocirlă
a ruşinii, a descompunerii, a înjosirii şi, peste toate, a vinovăţiei
păcatului faţă de Dumnezeu şi faţă de Pavăl. O, Doamne!!! Ce
mă fac dacă rămân grea?!” (p. 177)
Durerea şi suferinţa o copleşesc acasă, unde se comportă
surprinzător pentru toţi (se culcă în grajd, unde vine şi fiul său
Mitras). Cu trecerea zilelor e mai atentă, mai cu grijă faţă de
Pavăl iar „Vina păcatului se diminua în conştiinţa ei cu cât se
sacrifica mai mult pentru bolnav” (p. 183). Şi pe când pentru
Pavăl „De seara aceea se leagă toate!” pentru Măriuca
sacramentul spovedaniei este obsedant. Se zbate între neliniştea
păcatului şi invazia în suflet a feeriei naturii, dezlănţuită
expresionist, cu „soarele de iunie împărtăşea bucurie şi dragoste
de viaţă ce sclipea din toate frunzele, din flori, se răsfăţa din
toate glasurile, dar mai ales se răsfrângea în suflet mângâindu-l,
încurajându-l şi ajutându-l să se cureţe de rele, să prindă curaj
şi putere pentru noi confruntări” (p. 189). Soarele zilelor şi cerul
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înstelat, lumina vegetală compun un peisaj-rezonator al sufletului
Măriucăi: „un fior inexplicabil şi de taină se scurgea de sus, din
seva de jos, spre inima ei şi din a ei în sus, în jur şi peste tot
acolo! Penelul cădea în iarbă!” (p. 191). Povestea revine
terapeutic, Măriuca îşi surprinde prin analiză sufletească, prin
introspecţie, destinul tragic căci: Sufletul are doi ochi: unul
priveşte la timp iar celălalt se îndreaptă spre eternitate” (Moto –
Angelus Silesius, p. 202) se frânge între Nuţu şi Pavăl
constatând: „O, Doamne! O, Doamne, două dragoste nu încap în
inima mea!” (p. 203) Semnele păcatului devin tot mai evidente
iar doctorul Mitru Apan o linişteşte declarându-i „Eu şi părintele
stăm de partea dumitale, nu uita. Trebuie să naşti un copil
deştept şi sănătos ca şi dumneata şi…” (p. 203). Şi pe Pavăl îl
îndeamnă la calm „ura naşte ură, răzbunarea generează
răzbunare căci dragostea dă naştere la dragoste, pace şi
înţelegere, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, ori de asta
aveţi, cu toţii, mare nevoie!” (p. 205) De Crăciun Pavăl doreşte
un brad mare, împodobit şi „Tu să’mi pui aici, lângă mine, coşu’
cu merele, nucile şi colacii şi io le-oi împărţi la prunci” (p. 208).
Vizita lui Nuţu, acasă la familia Radu, e aspră, dar lămuritoare
făcându-l să constate: „Erau doi necunoscuţi: Pavăl un mort viu
cu femeia, el, un viu mort cu sufletul în lipsa femeii” (p. 213), iar
plecat: „Acolo, nu departe de părău, într-un loc anume, căzu în
genunchi, prăbuşindu-se ca un pietroi cu faţa la pământ, sărutând
ţărâna. Stătu un timp aşa fiinţă împietrită în care zbuciumul,
durerea, bucuria, mila, trecutul și viitorul, el şi alţii nu mai aveau
glas… el nu mai era decât un element al naturii din care făcea
parte… Se făcuse linişte în cer şi pe pământ, în patima cărnii şi
zbuciumul sufletului, şi ca o mântuire, certare, căinţa şi
hotărârea de drum nou curat şi drept… s-a născut din nou…
ridică braţele şi glasul spre cer: Dumnezeule, Mare!... (p. 215)
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Partea a III-a (13 secvenţe) e pusă sub pecetea unui moto:
„Pentru aceea omul va părăsi tată şi mamă şi se va alipi de
femeia sa, iar amândoi vor deveni un singur trup. Aşa că nu mai
sunteţi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a
unit, omul să nu despartă” (Matei 18, 5-7).
Pavăl este acum în faţa unei dileme tragice: legea lui
Dumnezeu „a unit, om să nu despartă” dar el e mort viu şi
numai moartea poate desface căsătoria, Măriuca îi este mai
dragă ca oricând: „Că nu te vreu numa’ pă tine, că nu te pot lăsa
să te duci, da’ nici nu te pot ţâne, şi de acee durere me n’are
margini, de acee io nu mai trebe să hiu, trebe să te las! Dar cum
să o fac Măriucă? Cum? O, Doamne! Nuţu! Dumnezău să te
ierte! Că dacă ai hi ştiută ce faci n’ai hi făcută” (p. 220-221)
Şi locul unde va sta Măriuca, după ce va naşte, este o
dilemă dramatică şi în rezolvare se va implica doctorul Mitru
Apan discutând cu bătrânul Simion înţeleptul credincios,
diplomat şi omenos, care nu s-a înscris în C.A.P. şi a rezistat
asalturilor „omului albastru” spre a-l face informator, dar
socotind că fiul său pentru care Măriuca este „răsuflarea şi
lumina ochilor” nu merită o durere în plus prin plecarea ei la
Nuţu, convenind că şi Măriuca trebuie consultată. Pavăl este
generos cerându-i Măriucăi cu puţin timp înainte de a naşte:
- ‘Să te duci cu pruncul acasă la Nuţu şi să hi fericită,
Măriucă, cu el, da să ai grijă şi de părinţii aieştia şi de Mitraş”
(p. 229), să-l facă, fericit pe Nuţu care a iubit-o poate mai mult
decât el.
Măriuca va naşte la Dispensar în comună şi complicaţiile
apărute o vor duce la Spital în Baie unde, după mai multe zile,
află, de la o străină, de moartea, înmormântarea lui Pavăl, care-i
trimisese părintelui Buteanu „Scrisoarea” pe care s-o citească la
prohodul său. Prin multe impresionează Pavăl în scrisoare:
mulţumeşte Măriucăi pentru „dragostea, suferinţa şi credinţa cu
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care a stat alături” de familie, s-a îngrijit de trupul şi sufletul lui
şi şi-a ţinut „cu sfinţenie jurământul de cununie”, pentru care
merită binecuvântare şi fericire lângă Nuţu şi pruncul lor după
cum ar fi meritat să ajungă „un mare profesor la Universitate şi
pictoriţă sau sculptoriţă, după toate darurile pe care ţi le-a dat
Dumnezeu”, dar oamenii răi au împiedicat-o iar „soarta te-a
legat de mine care nu ţi-am oferit decât amar şi durere” (p.
253). Lui Nuţu îi reproşează că i-a tulburat liniştea, dar îl iartă,
înţelegându-i suferinţa şi cerându-i să-i asigure Măriucăi: o viaţă
împlinită, cu dragoste, bunăstare şi pace” (p. 251).
Adusă acasă, Măriuca face reproşuri, dar tot doctorul Mitru
Apan o va ajuta şi pe ea şi pe Nuţu să se unească într-o nouă
familie în care se văd reciproc, unu în ochii celuilalt: „Ea creştea
ca un munte, plin de forţă, farmec, dreptate, curaj, adevăr şi
dăruire până la care, el, Nuţu cel puternic şi cu convingerea că
are dreptul să facă ceea ce-a făcut, nu se putea ridica până la
călcâie” (p. 282) iar „Nuţu, acela de totdeauna, un munte alături
de ea, unica din lume ce se mula perfect, după asperitățile,
colţurile şi adânciturile structurii lui, iar el, după ale ei” (p.
283)
Doi munţi, două caractere, cum sunt toţi protagoniştii
romanului, Pavăl Radu, părinţii săi Simion şi Răghina, doctorul
Mitru Apan şi soţia, părintele Gheorghe Buteanu, dar şi destui
din planul al doilea portretizaţi impresionant, cu biografii
exemplare, învăluite de lumina iubirii, aureolaţi de un nimb de
sfinţenie, opuşi purtătorilor răului ideologic comunist portretizaţi
sarcastic, ironic, cu violenţa satirei fireşti, adesea de sorginte
folclorică: nime-n drum, nime-n lume, gunoaie, spurcăciuni,
murdari, ticăloşi, spurcaţi individualizându-l pe Feri „un
soloboactăr nespălat”, tovarăş care „creştea şi se îmbujora de
bucuria răului făcut” (p. 56).
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Romanciera excelează în arta portretului, în descrierea
picturală: „fascinaţi de albastrul cerului de peste muncei şi oraş,
n’au mai plecat, s’au lăsat prinşi de pensula imensă a Divinului
muiată în amurg şi în auroră şi în a cerului spălat de ploaie, a
început să dea din preaplinul culorii sufletului lor oamenilor din
urbe” (p. 123). O pânză nostalgică se înfiripă mereu în culori
irizate, imaginea sculpturală a „Coloniei de pictură”, imagini
olfactive: „casa, era plină pe jos până la ferestre, cu mere roşii,
ionatahane care miroseau proaspăt şi aromat, de să facă poftă şi
sufletelor nevinovate din Rai” (p. 171). Peisajul este
antropomorfizat, rezonator sufletesc, iar dialogului îi restituie
funcţia primitivă: dramatizează un eveniment şi defineşte un
caracter, rememorarea este poematică, accentuat nostalgică, iar
introspecţia este acută, riguroasă, infinitezimală.
Stilul este de mare expresivitate şi evidenţiază farmecul
dureros al iubirii cu păcat, uneori are inserţii psaltice: „poama
oprită îi mai gustoasă, nu în deşert a păcătuit Eva cu o poamă”;
alteori paremiologic: „se simţea ca un sac golit de grăunţe în
coşul morii” (p. 182).
Lexicul este autentic, local, uneori dialectal maramureşan,
pietros, aspru, evocativ, locuţional şi, deci, oral, plastic iar
orografia este cea „românească, votată de Academia Română în
1938 şi care a mers până în 1948, când la comanda sovietelor au
fost obligaţi la slavizare, eliminând apostroful, pe î din a şi
altele”. (Autoarea, p. 289).
„Măriuca”, într-un fel, este echivalentul feminin al lui
„Ion”, a lui Liviu Rebreanu, cu destule similitudini de destin şi
valoare artistică.
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IRONIM MUNTEAN
Oglinda „privirii verzi”
Poetă „nu una oarecare, totuşi una în stare pură” convinsă că
„poezia are nevoie de instinct […] Poezia e un fel de
ancestralitate care continuă să existe în noi. Eterna
reîntoarcere. E un fel de culcuş al instinctului. Ne ţine aproape
de origini” (p. 33), traducătoare (mai ales din germană)
distinsă cu premii naţionale şi străine, Nora Iuga a abordat şi
proza (mai ales romane): „În momentele mele de secetă poetică
mai scriu şi proză” (p. 34) care se poate face şi din inteligenţă.
Romanele sale au factură poematică („Fetiţa cu o mie de
riduri”, 2000, subintitulându-se poem-roman) „Sexagenara şi
tânărul”, Ediţie revăzută şi adăugită, Polirom, 2012, este
construit sub forma unui imens monolog – confesiune rostită
de protagonista – naratoarea Anna în faţa Bărbatului cu
„privirea verde”, care ascultă în tăcere, mut, fără să pronunţe
vreun cuvânt, în cele 12 ore când este la Anna în vizită.
Întâlnirea dintre Sexagenară „Femeia îşi strânge picioarele sub
ea, îşi trage marginea fustei peste glezne şi face ochi mici şi
oblici de jivină” şi „Bărbatul şade pe scăunelul scund în faţa ei
într-o poziţie incomodă: din cauza picioarelor lungi trebuie săşi ridice genunchii până aproape de bărbie, poartă o cămaşă
albă de pânză ordinară, cu mânecile suflecate deasupra
coatelor. Are braţele bronzate, muşchiuloase şi părul tuns
foarte scurt, obrazul e acoperit de un început de barbă roşcată.
E, mai curând pare, neras, cum s-ar spune prototipul bărbatului
bun la pat. Arată cu cel puţin douăzeci şi cinci de ani mai tânăr
decât ea. Femeia e bine trecută de 60” (p. 5) durează de la ora
10 dimineaţa până la 10 seara. Întâlnirea lor, de o zi, este
marcată de puţine şi banale evenimente: el fumează mereu, îşi
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înfige privirea verde în pupilele ei şi tace, prânzesc, beau bere,
sorb cafea, merg succesiv la baie, cercetează biblioteca, se
odihnesc pe balcon, iau cina, răsfoiesc albume, privesc
fotografii. El îşi însoţeşte ascultarea, tăcerea de un ritual al
gesturilor adecvat evenimentului însoţit de obsedantul laitmotiv al privirii sale verzi, iar Ea, Anna, naratoarea,
monologhează rememorându-şi întreaga viaţă, îşi trece în
revistă existenţa, de la anii copilăriei la momentul zilei,
meditând la iubire, ca relaţie dintre bărbat şi femeie, dar şi
iubirea lui Dumnezeu, asupra timpului ce-l face efemer pe om,
asupra naturii, credinţei, rugăciunii, libertăţii, dar mai ales
asupra creaţiei artistice, ambii fiind scriitori.
Pendularea prezent-trecut este însoţită de alternarea timpului şi
a persoanei rememorarea subiectivă la persoana întâi singular
este înlocuită de relatarea obiectivă la persoana a treia, prin
care se descrie ori se analizează. Nu lipseşte, uneori, nici
persoana a doua din dialog.
Plonjând
în
trecut
sexagenara
îşi
reconstituie
bingdungsromanul urmărindu-se în procesul de modelare din
copilărie în adolescenţă şi tinereţe proiectându-se în familie, în
şcoală, în facultate şi evoluând în profesie între colegi, prieteni,
familie într-un păienjeniş de relaţii existenţiale ce-i formează
personalitatea.
Din amintiri, imaginea dominantă e a Tereziei Kövary, colega
cunoscută în anul doi de facultate, la germană, prin 1950, de
când „am şi devenit prietene. Aşa o chema de fapt pe Terry.
Era unguroaică. Probabil că gena mea ugro-altaică după tată
mă făcuse să mă apropii de ea. Schimbam rochiile între noi
când aveam întâlnire şi la examene purtam fiecare inelul
celeilalte ca să ne poarte noroc” (p. 9). Această evocare este
făcută sub: „Privirea verde se înfige în continuare în pupilele
ei, fără să mă bucure, fără să mă doară. Anna tace. Bărbatul
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tace, câteva minute camera se micşorează, se întunecă, devine
apăsătoare, trebuie să fie un înger aici care şi-a lăsat umbra
între noi. Aştept, număr, minutele ard de parcă cineva mi-ar
turna cu pâlnia nerăbdarea în sânge. Aştept fără să ştiu exact ce
anume sunt că e un lucru imposibil, aproape o monstruozitate
de care, de fapt, mi-e frică. În ochii mei îmi par ridicolă. Nu
ştiu cum mă văd alţii, dar ei nu au de unde să ştie cine stinge
lumina, cine răscoleşte patul în gândurile mele.” (p. 9) Sub
pecetea propriului ochi (a Sexagenarei) şi a privirii verzi (a
Bărbatului mai tânăr cu douăzeci şi cinci de ani) curg cele
douăsprezece ore ale întâlnirii lor din prezent şi fluxul
rememorărilor ei ce-i cuprind întreaga viaţă de până acum. Ea
aşteaptă semnul iubirii lui şi le evocă pe toate pe care le-a trăit
până la şaizeci de ani, sau le-a trăit Terry, cu care şi-a
intersectat existenţa şi au avut atâtea în comun: profesie,
carieră, viaţă de artist (Anna – poetă, Terry – prozatoare) cu
mari şi multe similitudini, dar şi deosebiri.
O primă scenă erotică se consumă în timpul studenţiei la Zagna
Vădeni – fermă legumicolă pe Siretul Moldovei, unde cele
două studente fac practică iar inginerul Berbecaru şi
inspectorul de la judeţeană se aprind după tinerele germaniste
„făcând eforturi disperate să încalece trupurile subţiri şi
nărăvaşe, care alunecau de sub ei pe rogojina scăldată de lună.
Simţeam că se îngroaşă gluma, inginerul reuşise să mă
înghesuie în perna umplută cu paie, iar Terry abia mai respira
sub trupul ciolănos al inspectorului” (p. 14). Se vor salva,
Terry simulând o criză de inimă. Rememorarea e plină de
suspans şi „privirea verde se trezeşte, e un câine în faţa mea
care îşi ciuleşte urechile”. (p. 11)
Profesoară de germană la Sibiu şi Terry redactor la Neuer
Wegtnna, e agresată de director, îl respinge, dar o obligă să
asiste la o brutală scenă de masturbare „cea mai oribilă scenă

22

de sex din viaţa mea” pe care o descrie în tot realismul ei dur.
Această istorie e dublată de fotografia cercetată de „privirea
verde” căreia îi mărturiseşte că ar vrea să aibă vârsta lui şi să
călătorească de la Buşteni pe Valea Jepilor: „Şi deasupra cerul,
ca un uriaş lighean smălţuit cu fundul albastru. Şi pe urmă noi
doi singuri în imensitatea aceea pe platoul Caraimanului, când
să poţi să faci orice că nu te vede nimeni – libertatea
desăvârşită scapi de ochii celorlalţi... de toţi ochii” (s.n. p. 29).
Această libertate o va da şi copiilor la şcoală, lăsându-i să
fumeze, tutuindu-se, mergând în excursii, când „Băieţii erau
mai puternici decât mine şi, de cele mai multe ori, la trântă,
când ne opream să ne tragem răsuflarea, mă pomenean ţintuită
la pămând sub greutatea unui adolescent de 14 ani. Abia atunci
realizam, după privirea lui, că jocul nostru devenise
impur...Terry nu şi-ar fi pierdut niciodată minţile în vârtejul
jocului, ea avea capul bine înfipt pe umeri, dar boschetul în
noaptea aia, noroiul şi Dimi peste ea grohăind... ne ridicam
dintr-o dată, tăcuţi şi încurcaţi, ceilalţi copii nu observau nimic
nefiresc şi scăpat din regula jocului; adunaţi în cerc ne fumam
liniştiţi pipa păcii.” (p. 31) Adresându-se privirii verzi
mărturiseşte: „...vreau să existe un om care să mă cunoască
exact aşa cum sunt şi dacă el mă poate iubi fără rezerve, sunt
absolvită (s.n. p. 31). Vroia să facă din copii „nişte oameni
liberi”, dar i se va cere să demisioneze din învăţământ şi o va
face peste un an fără regrete, nepierzând „decât acea dragoste
spontană şi necontrolată a adolescenţilor mei. Pe atunci nu
bănuiam că n-am s-o mai regăsesc niciodată” (p. 32). Şi Terry
îi confirmă, prin relaţia ei cu Dieter Lencke făcea
compromisuri amoroase umilitoare spre a-şi uşura publicarea
unor articole în Neue Literatur, pe când ea cu soţul ei Nino
trăia clipe de supremă fericire. Feminitatea Annei şi a lui Terry
se manifestă diferit: Anna adoră lipsa finalităţii în dragoste şi
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găseşte „o imensă voluptare în chinul unei relaţii platonice (cu
Mihai, cu douăzeci şi cinci de ani mai în vârstă) sau cu tineri
(privirea verde cu douezeci şi cinci de ani mai tânăr). „De fapt
aceste două categorii îmi plac cel mai mult, pentru că nu au
fermitatea vulgară a sexului, pentru că sexul lor e indecis,
dându-le o aură de extremă fineţe.” (p. 72) Aceste preferinţe
ale sale: tânăra îl iubeşte pe vârstnicul Mihai şi Sexagenara îl
iubeşte pe tânărul cu privirea verde „încheie un ciclu al
existenţei mele” (p. 72). Terry se va căsători cu un doctor
ginecolog, interesată de situaţia lui materială prosperă şi poziţia
lui în societate.
Anna se va mărita în acelaş an cu Nino: „A fost cea mi
frumoasă iubire a mea” (p. 81) flatând-o prin devoţiunea
complet dezinteresată, devotatul făcând-o să simtă adoraţia
comunicând „un sentiment religios care te aţâţă erotic ca tot ce
se leagă de dumnezeire, aşa cum biserica e cel mai incitant loc
pentru dragoste” (p. 81). Îndrăgostitul îl simte aproape pe
Dumnezeu „doar în dragoste şi poezie mă umplu de aerul lui,
are stare de graţie similară revelaţiei divine, cunoaşte prin
dragoste şi poezie miracolul identificării cu Dumnezeu: „Am
avut o căsnicie fericită” (p. 82) Nino a fost singurul ei iubit
care nu s-a sfiit să-i arate cât o iubeşte.
Terry divorţează de medic pentru a se dedica integral scrisului,
apropiindu-se de Rudi, un fost coleg de facultate având rol de
muză în relaţia lor, un fel amor inventat care ajunge să te
obsedeze mai mult decât o iubire reală, concretă tocmai pentru
că ţi l-ai creat singur”. Cel ales astfel e folosit în absenţă „e o
posesie fără limite, o libertate totală” (p. 100). Pentru Terry
scrisul echivalează cu a face amor, aduc aceeaşi bucurie: când
simţi că-ţi vine să scrii, trupul se înfioară aproape la fel ca
înainte de a face amor, e aceeasi deşertare a fiinţei...” (p. 138).
De fapt între Anna şi Terry sunt multe similitudini: „Mă
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gândesc de multe ori că ea (n.n. Terry) a devenit ceea ce
trebuia să fiu eu şi invers. Poate că nici nu existăm decât ca
jumătăţi ale aceluiaşi întreg. Poate că atunci când vorbesc
despre ea, vorbesc despre mine fără să mă dau de gol, vreau în
acelaşi timp să se ştie şi să nu se ştie.” (p. 142)
Legătura dintre scris şi iubire este indistructibilă, urmărită în
evoluţia ei prin condiţia celor două – Anna şi Terry – de
îndrăgostite şi scriitoare, „momentul în care îţi transformi
iubirea în text, realitatea trăită devine derizorie, poate de
aceea iubirile artiştilor nu sunt credibile”, concluzionând:
„singura realitate a iubirii sunt de fapt glandele, în rest totul e
literatură” (p. 200)
Romanul „Sexagenara şi tânărul” nu oferă doar o imagine a
relaţiei dintre scriitorul vârstnic fascinat de tineri a căror
prezenţă în preajma lor „îi face mai frumoşi şi inteligenţi, le
redă mirajul inconştienţei, îi întinereşte” (p. 140), ci a întregii
lumi a artei, a creaţiei, pe care o portretizează divers şi
memorabil aspirând la libertatea absolută existentă în om ca
„un instinct la fel de puternic ca foamea, ca dorinţele cărnii, ca
frica de moarte. […] Să fie el instinctul libertăţii (n.n.) o
reminiscentă a paradisului pierdut?” (p. 160)
Osmoză a realului cu visul romanul nu doar portretizează şi
configurează tipologii umane, ci şi evocă, rememorează,
descrie peisajul (cu beţia ierbii) perceput tactil şi descifrându-i
misterul în formule stilistice cu structuri paradoxale, aforistice.
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Terezia Filip

În raza privirii de expert al istoriei

„Nu pot să fiu pesimist cînd vorbesc despre România interbelică
sau despre România din timpul lui Ceauşescu, pentru numele lui
Dumnezeu... Nu sînt deloc pesimist, după cum nu sînt deloc
optimist.” (Lucian Boia la dezbaterea din 20 februarie 2013, la
Colegiul "Noua Europă”)
De ce este România altfel? La
această incitatntă întrebare răspunde
reputatul istoric şi imagolog Lucian
Boia, într-un text efervescent şi
provocator ce îl scoate pe cititor din
apatie şi indiferenţă. Cum? Rostind
adevăruri incomode despre România,
fapt mai rar şi dificil de acceptat în
mentalitatea românească, fie ea şi
cultural-literară. Drept urmare, reacţiile de presă au fost ba
respingeri energice, ba patetice argumente de susţinere. Faţă în
faţă cu scriitura sinceră, din mers, şi cu o tonalitate la limita cu
ironicul dar în permanentă incidenţă cu adevărul rostit fără
ocolire, cititorul, critic ori specialist, tresare reactiv şi, de
îndată, ia atitudine. Enunţarea fără ezitare „patriotică” a
aspectelor ce ne fac ţara altfel este dificil de îndurat şi ar fi, întradevăr, în asemenea caz, la orice alt popor, nu doar la români,
înţelegând aici prin „patriotism” a pleda pentru ţara ta, nu
necondiţionat, ci prin prisma unei grile de valori unanim
acceptate şi respectate.
Ipoteza că România e din start o ţară defectă are ca suport
imaginarul social şi cultural – puţin prezent în cercetările
româneşti – privit de autor ca fundal sau ţesătură a istorei, cu
rădăcini în mentalul colectiv. Instrument sau mijloc de
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investigare sociologică şi istorică, psihologică şi culturală,
imaginarul citit în fuga privirii relevă în realul diferitor epoci,
aspecte ce definesc în fond cursul istoriei, al lumii înseşi. Lucian
Boia citeşte chipul de 2000 de ani al unei Românii aflate la
răspântiile Estului şi Vestului, ale istoriei înseşi, între lumea
imperială a Sud-Vestului European şi o alta mai puţin modelată
social şi civic, zisă barbară în istoria veche. Situarea la
interferenţă de zone şi concepţii diferite despre putere, despre
rostul şi modul de-a fi în lume al popoarelor s-a repercutat în
destinul României cu consecinţe pe termen lung.
Absenţa analizei, definiri lapidare şi sentenţioase,
judecata prea aspră, simplificarea ori enunţarea tranşantă doar
a deficienţelor istoriei noastre, negativismul, demitizarea, ironia,
absenţa sensului utilitar, i-au fost imputate cărţii, dar puţini
critici au cuantificat validitatea adevărurilor rostite, scurt,
eseistic, sine ira et studio. Decriptând ceea ce defineşte mai
semnificativ România, ceea ce uimeşte şi contrariază, ceea ce
irită şi suscită critici, istoricul enunţă în 120 de pagini, aspecte
culese în fuga privirii, de la suprafaţa realului nostru de secole.
În raza privirii critice ochiul expert în lectura formelor citeşte
esenţa în ceea ce istoria arată la suprafaţă iar impresia
edificatoare şi definitivă se înalţă misterios din adâncul
lucrurilor privite, căci există două moduri de-a decripta realul:
la suprafaţă, prin codul imaginii, şi analitic, detaliat, în
profunzime. Sub raza ochiului expert, România arată altfel, căci
istoricul demitizează pe rând, clişee şi mituri despre noi înşine,
puternice şi implantate în mentalul public de secole. Mai mult,
domnia sa indică şi contextele care au instituit în timp, diversele
mituri, idei, clişee.
„Întârzierea României” s-ar datora contextului geoistoric, căci geografia este – nu-i aşa? – o condiţionare a istoriei.
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Dunărea ce delimita, ca graniţă naturală, Imperiul Roman de
lumea barbară din teritoriile de nord, a impus încă din vechime,
României „condiţia de frontieră” (p.10) şi destinul de ţară situată
„la margine”(p.9). Ipoteza istoricului confirmă că startul defect
marchează întreg cursul istoriei iar cauzele acestui altfel de-a fi
al României decurg din deficitul ei originar. „Întârzierea
apariţiei statelor feudale româneşti” până abia în sec XIV, –
când Ungaria Mare exista din anul 1000, Ţaratul Bulgar avea
câteva secole, Polonia era o putere însemnată, iar Cehia, parte a
Sfântului Imperiu Roman de Apus, dădea istoriei una din cele
mai ilustre figuri ale Evului Mediu, pe Carol al IV-lea, care
fonda la Praga o universitate –, pe când la noi începea Evul
Mediu iar în Ocident el se încheia, constituie un handicap cu
efecte istorice majore. „A fi la urmă” e o fatalitate şi înseamnă a
rămâne tot acolo, în concepţia autorului, căci în istorie ierarhiile
sunt cel mai dificil de răsturnat. (p.9) „Situarea la margine” – de
imperii şi de lumi – a generat: o elită capricioasă, o civilizaţie
eminamente rurală, oscilaţie între atitudini contrarii, acceptarerespingere, amestec, paradoxuri etc. Privirea istoricului deschide
vederea cititorului în propria istorie, arătând cum o defecţiune
generează, consecutiv, altele.
Inapetenţa de-a ne făuri istoria explică şi absenţa culturii,
a oricărui document scris în Dacia înainte de stăpânirea romană,
şi după, mai bine de o mie de ani şi adoptarea religiei, nu firesc,
ab initio, pe cale latină, ca ungurii, bunăoară, ci indirect, pe cale
pravoslavnică, de la bulgarii vecini, odată cu limba chirilică,
(p.13) greoaie a cărţilor bisericeşti şi a unor documente oficiale
medievale. Se ating astfel paradoxurile de-a fi singura ţară latină
de religie ortodoxă şi singura ţară ortodoxă de limbă latină
(p.20). Preluată cu discutabilă uşurinţă în limba liturgică şi
persistentă până în secolul XIX, slavona suportată dintr-o
condamnabilă lene culturală la un popor cu origine şi limbă
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romanică, indică o secesiune între originea etno-istorică şi
dimensiunea religioasă şi spirituală, de împrumut. Astfel, limba
română ar avea, în opinia autorului, o „puternică încărcătură
slavă”. „Absenţa scrisului cultural” până în secolul XVII – când
cronicarii moldoveni sunt treziţi la conştiinţa propriei istorii în
şcolile iezuite din Polonia, în contact cu educaţia de tip latin şi
occidental, ce se practica de 1000 de ani în Europa (n.m) – e un
adevăr incomod ce vizează trecutul şi ricoşază până în prezent.
„Modelul turco-fanariot” păstrat îndelung în obiceiuri,
vestimentaţie, limbă (p.13) şi „slăbiciunea statului” (p.14) apasă
destinul nostru istoric din vechime până astăzi. În fond, „un stat
puternic” e un spaţiu al ordinii, „o reţea completă şi eficientă de
instituţii şi de reguli...ce pune principiile de guvernare şi
interesul colectiv deasupra intereselor personale şi de grup”,
clarifică autorul. (Idem). „Neorânduiala ocupării tronurilor” şi
„numeroşii fii naturali ai neamurilor Basarab şi Muşatin”
(cf.pp.15-16) menţin istoria noastră într-un un lung Ev Mediu
conflictual ce pare a se perpetua sine die. Urbanitatea,
„generatoare de modernitate” la europeni şi în toată lumea, a
fost, în spaţiul românesc, net ne-românească – întrucât
„exercitarea ocupaţiilor urbane, meşteşuguri şi comerţ”, a revenit
etnicilor neromâni: germani, unguri, armeni, greci, evrei (p.17).
Doar secolul XIX cu perioada paşoptistă şi Junimea – când T.
Maiorescu contestata „barbaria orientală” (p.19), este, în sfârşit,
unul al modernizării şi ocidentalizării României. La polul opus,
însă, N. Iorga elogia „civilizaţia străveche, continuatoare a
tradiţiei bizantine” cu rădăcini în Răsărit. (p.19) Odată adoptate,
„întocmirile de tip occidental” ridică standardele şi racordează
România la civilizaţie: alfabet latin, universităţi, reviste de
cultură, academie, legislaţie, constituţie, literatură şi artă, pictură
aliniate genurilor şi stilurilor apusene (pp.20-21). Originalitatea
lui M. Eminescu, poet de esenţă germanică, ar fi însă ”relativă şi
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discutabilă”, ca şi rămânerea lui în vârful ierarhiei liricii
româneşti, (p.22), opinie, evident, pe cât de îndrăzneaţă, pe atât
de riscantă.
„Locul străinilor” e crucial în istoria României – greci şi
bulgari veniţi din sud, evrei din Rusia ţaristă (cotă ridicată în sec.
XIX), germanii din Transilvania, italienii în construcţii, ungurii,
numeroşi nu doar în Ardeal, ci chiar şi în capitală (p.24).
Burghezia Ţărilor Române era în majoritate neromânească –
procente relevante indică doar 47% etnici în economie şi
industrie, în 1930, şi doar 35% în comerţ etc. Contribuţii majore
au adus: Carol Davila în medicină, P. Kiseleff în guvernarea
Principatelor, Regina Maria şi Carol I în modernizarea societăţii
româneşti. (pp.29-30) Principul dinastic şi principii străini – de
bun augur, au indus modele în istoria românească.
„Naţiunea română” e o creaţie de secol XIX, (pp.31-32)
formată din moldoveni, ardeleni, valahi sau munteni iar România
Mare o construcţie orgolioasă rotunjită în etape, în 1959 şi în
1918, menită să contracareze vechi complexe de inferioritate,
afirmă autorul. Miturile care ne-au marcat istoria sunt creaţiile
elitei intelectuale. ”Resuscitarea latinismului”, urmare a tonului
dat de intelectualii transilvăneni prin Şcoala Ardeleană (pp.3334) continuă în secolul XIX prin elita occidentalizată ce
repudiază acum grecismul şi slavismul, cultivate de secole.
„Mitologii de secol XIX” sunt, în opinia autorului: 1. conştiinţa
unităţii naţionale; 2. dacismul, teză autohtonistă a lui
Densuşianu; 3. lupta pentru apărarea creştinismului şi Ţările
Române considerate zonă de sacrificiu, avanpost în faţa
năvălirilor din Răsărit; 4. exagerarea victoriilor de la Rovine,
Călugăreni, şi ale lui Ştefan cel Mare; 5. dramatizarea relaţiilor
cu străinii şi insinuarea în mentalitatea colectivă a ostilităţii faţă
de alte etnii: greci, ruşi, unguri etc.
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„Mitul conducătorului” (p.39), fondat pe relaţia cu
aşteptările populare, specific societăţilor patriarhale, indică
absenţa mecanismelor democratice iar „obişnuinţa supunerii”,
bazată pe dictoane de tipul „Capul plecat sabia nu-l taie”, e
contraproductivă în emanciparea socială şi în democratizarea
ţării. Opiniile lui T. Maiorescu în articolul În contra direcţie de
azi din cultura română din 1868 (pp.40-41) şi critica formelor
fără fond (pp.38-39) sunt justificate. Umorul – o supapă – a
instituit filosofia hazului de necaz axată pe butade: Capul
plecat...,Mămăliga nu explodează, Ce ţară tristă plină de umor.
„România Mare”, stat naţional unitar, avea totuşi probleme de:
performanţă economică, democraţie, proprietate agrară,
economie, sănătate, procent majoritar străin al populaţiei
citadine, (Diversitatea minorităţilor p.46), natalitatea cea mai
mare dar şi mortalitatea infantilă. Autorul repune în discuţie
concepte sensibile de: stat naţional, etnicitate, unitate, caracter
naţional şi multinaţional.
„Spectrul politic românesc” definit de obişnuinţa de-a
vota mereu cu puterea (p.49) a făcut imposibil în România
„idealismul politic al lui Iuliu Maniu” – politician de formaţie
democratică central europeană, (p.50) ce pretindea „un minimum
de legalitate şi de moralitate”. Intelectualii români, notorii prin
labilitatea lor politică, (p.51) aderă mereu la putere, oricare ar fi
ea. „Similitudini între dictaturile din ’38-’40 cu cea comunistă
sunt în discurs, retorică, manifestaţii. „Epoca de aur interbelică”
e „o elaborare mitologică” din nevoia de-a ancora într-o zonă
ideală, diferită de comunism, spune Boia, forţând demitizarea
(p.54,55). Autorul remarcă însă: „o viaţă culturală efervescentă”
definită de: maturitate, valoare intelectuală, literatură de calitate,
opera fastă a unor: M. Sadoveanu, L. Rebreanu, T. Arghezi, L.
Blaga, E. Cioran, E. Ionescu, M. Eliade (p.55), universitari
celebri – P. Constantinescu, Vl. Streinu, P. Panaitescu, C.
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Giurăscu, Iorga, Gh. Brătianu, şi intelectuali evrei ce au
contribuit la îmbogăţirea şi diversificarea culturii româneşti (V.
Brauner, J. Perahim, Marcel Iancu, H. Maxy).
„Onoarea pierdută”, o problemă de fond a istoriei
noastre, stă în faptul că România şi-a încălcat mereu tratatele,
ajungând la război cu aliaţii ei (p.59) şi istoricul aminteşte:
situaţiile din 1916, din 1918, 1941, 23 august 1944.
„Holocaustul” este „un echivoc românesc”(p.61) ilustrând
comportamentul nostru contradictoriu, punctează necruţător
Lucian Boia. „Comunismul”, din nici 1000 membrii în ’44,
ajunge la 700 000 în 1947, căci reflexul supunerii a fost mai
puternic la noi decât ofensiva faţă de regim, în comparaţie cu alte
ţări estice. Servilismul unor intelectuali ca M. Ralea, G.
Călinescu, Al. Rosetti, C. Daicoviciu, V. Eftimiu, M. Sadoveanu
a sprijinit comunismul. (p.67) ”În România comunistă n-a existat
producţie clandestină de carte” ci doar acorduri tacite ale
scriitorilor cu puterea (p.68) – idee iritantă azi, cu siguranţă,
pentru unii literaţi. Compromisul, adevărul spus pe jumătate,
minciuna prin omisiune au dus la o periculoasă şi discreditantă
„filosofie a duplicităţii”, la a gândi una şi a spune alta.
O practică celebră a fost „traficul” a tot ce putea fi traficat
– ţigări Kent, băutură, cafea, la medic, la profesor, la orice
funcţionar, pentru a obţine servicii: un paşaport, un certificat
medical, un loc de muncă, o intrare la facultate, note mari la
şcoală etc. „Puterea comunistă” a devenit, din multinaţionalistă
în anii ’50 – unguri, evrei, ruşi, alte etnii – naţionalistă în anii
’80, iar „etniile, vândute, cumpărate”, traficate „la bucată”,(p.72)
au plecat din Dobrogea, din Banat, din Transilvania, evreii de
peste tot dar nu toţi. „Comunismul dinastic al lui Ceauşescu”,
modelat după Stalin şi Lenin, l-a dus pe acesta din căsuţa din
Scorniceşti în Casa Poporului. Concluzia e tranşantă: „Românii lau avut pe Ceauşescu, fiindcă l-au meritat” (p.75). Dezvoltarea
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în comunism? Monumentalitate, megalomanie, industrializare
forţată, blocuri, mutarea populaţiei la oraşe, demolarea
Bucureştiului, a bisericilor, a satelor, năzuind ştergerea
trecutului. În politica externă –medierea „pe liniile de fractură”
URSS-SUA, URSS-China, Israel-Statele Arabe (p.78) l-a făcut
cunoscut pe Ceauşescu.
Nu a fost dizidenţă în interiorul sistemului, punctează
autorul, căci românii „stăteau liniştiţi”, „se descurcau cum
puteau” (p.78,79), iar Securitatea era puternică într-un peisaj
social amorf, dominat de frică. Biserica Ortodoxă rămânea tăcută
şi capii ei supuşi când se demolau biserici din centrele urbane
(p.79,80). „Lipsa de reacţie a unei societăţi complet atomizate”,
„obişnuinţa tăcerii” ori a spunerii de bancuri nu puteau duce la
„soluţii colective”(p.81). Însăşi revoluţia din ’89, fondată pe
manipulare şi pe o „strategie a minciunii” este o justificare a
eşecurilor din prezent (pp.93-96). Amestecul, lipsa de tradiţie,
complicitatea, corupţia, lipsa criteriilor de selecţie a valorilor,
plagiatele definesc azi „calitatea elitelor” (pp. 90-95) punctează
lapidar-ironic autorul.
Excesivă inşiruirea de aspecte ce fac România altfel? Greu
de confirmat, şi mai greu de contestat. În istoria recentă şi mai
veche, ofensivele noastre democratice, perioadele de
reconstrucţie culturală şi socială au fost mereu estompate de
tăvălugul unor năvăliri, de recesiuni, dictaturi şi crize, ori de
mefiente jocuri politice, iar reacţiile româneşti – mai lente, ori
inexistente în raport cu alte ţări estice. Compromisuri în loc de
ofensive, bancuri în loc de diagnoze şi proiecte nu puteau
moderniza ţara, căci a lua peste picior istoria este o eroare ori o
capcană în care cade cu graţie în primul rând cel care glumeşte
când e de plâns.
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Florina-Maria Băcilă
Derivate cu prefixul ne- în lirica lui Traian Dorz 2:
nerăspuns şi a necuprind
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 s-a şi bucurat de o
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 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.
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atenţie specială din partea cercetătorilor3), 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, 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- no reprezintă însă – din punct de vedere stilistic – numai negarea
cuvântului de bază, ci ele sunt marcate expresiv şi datorită
faptului că, în structura 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 cu structura 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 ne- apare teoretic
Vezi Băcilă 2011a: 81, nota 5, unde sunt enumerate câteva dintre lucrările de
specialitate care abordează – sub diverse aspecte (fonetică, lexicologie,

3

semantică, gramatică, stilistică) – problema derivării cu prefixul
ne-.
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nelimitată4, întrucât „conţinutul oricărui termen poate admite
logic negarea lui prin simplă absenţă [subl. aut.].” (Diaconescu
1974: 644).
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-ise 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.
*
Printre formaţiile cu prefixul negativ ne- ocurente în poezia
lui Traian Dorz, dar neînregistrate în lucrările lexicografice se
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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numără şi substantivul neutru nerăspuns, derivat atipic de la
răspuns, termen moştenit din lat. responsum şi glosat în
dicţionare cu sensul de bază ‘ceea ce se spune, se scrie, se
comunică celui care întreabă ceva; cuvinte spuse direct, scrise
sau transmise printr-un intermediar unei persoane care a
întrebat ceva sau care s-a adresat cuiva (într-un mod oarecare)’
şi cu accepţii secundare precum ‘ştire, veste, informaţie’,
‘ripostă, replică, reacţie la afirmaţii, acţiuni, provocări,
solicitări etc.’ ş.a. (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM,
Şăineanu, DU, CADE, MDE, NDU, s.v.; CDER 7098, s.v.
răspunde). Acest derivat apare o singură dată în lirica dorziană,
şi anume în ultima strofă a unei poezii care poate fi considerată
o veritabilă artă poetică, înscrisă în rândul celor ce susţin crezul
artistic al autorului (ideea refugiului în actul creaţiei – singura
reflectare autentică a trăirilor geniului neînţeles –, sacrificiul de
sine – imperativ mai ales în vremuri neprielnice –, reiterarea
tainei insondabile a iubirii dumnezeieşti şi eterna ei biruinţă
care străbate timpul şi spaţiul, în ciuda oricăror oprelişti –
atribute reunite, pe de o parte, în persoana lui HristosDumnezeu, Cel ce, în concepţia creştină, a adus, printr-o jertfă
supremă, salvarea neamului omenesc, repunându-l în relaţie cu
Dumnezeu-Tatăl, şi, pe de altă parte, în caracterul discipolilor
Săi din toate veacurile şi din toate locurile, care nu pot avea
decât un destin similar): „A cui mai eşti Tu, Dulce Mântuitor
Străpuns, / când chemi spre nicăierea şi-aştepţi un nerăspuns, /
când gheaţa şi sfidarea Ţi-s cuie de oţel? / – Tu mai rămâi a
celui ce suferă la fel.” (CE 75, A cui mai eşti?5).
Spre a nu îngreuna parcurgerea referinţelor bibliografice din cuprinsul
lucrării de faţă, am optat 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.
5
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Nu totdeauna însă, prin adăugarea prefixului ne-, se neagă
toate sensurile pozitivului, aşa că, în versurile citate,
nerăspunsul presupune nu ‘lipsa oricărei reacţii sau atitudini, a
oricărui tip de comunicare’, nu ‘simpla absenţă a vorbelor’, ci
‘lipsa unui răspuns rostit (sau, eventual, scris)’, reacţia tăcută,
răspunsul fără cuvinte, tradus prin instaurarea unei linişti
nefireşti (în sensul etimologic al termenului) – fapt situat între
coordonatele definitorii ale legăturii omului cu Divinitatea,
Care cheamă stăruitor la mărturisirea păcatelor, întru restaurare
spirituală şi dobândirea Tărâmului Făgăduit, altfel, de
neimaginat pentru condiţia umană (vezi I Corinteni 2: 96);
nerăspunsul implică deci un tip aparte de stare de vorbă –
consecinţă a provocării unice de a-L urma pe Dumnezeu,
încadrabilă ca gest al supunerii necondiţionate faţă de El, în
acord cu „tăcerea activă şi lucrătoare” (Ware 2003: 77)7 (şi în
contrast puternic cu „valul lumii” – CDin 110, Stânca Vieţii;
CL 31, Pasăre măiastră (III); CUit 122, Cei ce nu cunosc),
pentru a-I putea asculta desluşit Cuvântul (cf. Ioan 3: 29).
Evident, absenţa rostirii în relaţia cu Creatorul este şi semnalul
stării de rugăciune „în cămara de taină a inimii” (Ware 2003:
82; cf. şi Ware 2003: 94-95; Matei 6: 6), de pace interioară, de
comuniune intimă a credinciosului cu Cerul (vezi Evdokimov
1996: 27; Ware 2003: 83; cf. şi Galateni 2: 20; Romani 8: 26),
„când vorbele aşteptate rămân nespuse” (Le Breton 2001: 81),
„emoţia devine covârşitoare obligând vocea să se întrerupă”
(Le Breton 2001: 82), iar omul coboară în el însuşi, se retrage
în singurătatea sinelui (Ware 2003: 75-77 passim),
Trimiterile la textele biblice din lucrarea de faţă conţin titlul cărţii
respective, urmat de numărul capitolului şi al versetului la care se face
referire.
7
Cf. MDE, s.v. răspunde, unde, printre semnificaţiile înregistrate ale
acestui verb, se numără şi ‘a da ascultare unei chemări, a se supune’.
6
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respectând(u-şi) tăcerea gândurilor şi a trăirilor, spre a-L
(re)găsi astfel pe Dumnezeu în plinătatea prezenţei Sale şi spre
a-I contempla fără întrerupere (în toată curăţia minţii şi a
inimii) frumuseţea şi măreţia (Ware 2003: 81); în atari
împrejurări, nerăspunsul (= tăcerea) rămâne, firesc, un
exponent incontestabil al intenţiei de comunicare şi nu de
suprimare a acesteia8, iar „[...] cuvântul ziditor se preschimbă
în tăcere lucrătoare.” (* * * 2002: 6). De remarcat, ca o
completare a acestei idei, că, în două dintre poeziile lui Traian
Dorz, substantivul răspuns intră chiar în relaţie contextuală de
antonimie cu tăcere (şi nu cu alţi termeni): „Tu-i urmezi durerii
/ sfânt alin de-ajuns, / Tu-i întorci Tăcerii / cel mai nalt
răspuns.” (CNem 112, Veşnic slavă Ţie); „Când chip Tu vei
lua în noi / mereu mai strălucit, Iisuse, / prin slava cerului deApoi / cânta-Ţi-vom laude nespuse. // Căci din belşug vom fi
ajuns / s-avem lumină şi putere, / ca şi-n tăcere, şi-n răspuns /
s-avem senin şi mângâiere.” (CS 10-11, Când chip Tu vei lua
în noi); de altfel, Dumnezeu Însuşi a răspuns îndelungatelor
rugăciuni ale umanităţii într-un mod neobişnuit, prin întruparea
Sa pe pământ: „Astăzi, undeva departe, / unde gându-abia
pătrunde, / la a’ lumii rugi de veacuri, / tainic Dumnezeu
răspunde.” (CDin 39, Noaptea Naşterii).
Substantivul neutru nerăspuns apare şi într-unul dintre
volumele de memorii ale lui Traian Dorz, intitulat Istoria unei
jertfe, fiind întrebuinţat cu aceleaşi semnificaţii: „Suferinţa
sensibilizează sufletul până la îndumnezeire. Suferinţa îl face
pe om părtaş la toată opera mântuitoare a lui Hristos. Suferinţa
îl uneşte pe om cu dragostea dureros de mare şi de singură a lui
Dumnezeu. Dar dragostea aceasta nu poate fi nici înţeleasă de
noi, nici împărtăşită, niciodată, în măsura în care s-ar vrea ea.
Vezi Le Breton 2001: 149: „Tăcerea nu este absenţa sonorităţii, o lume
fără freamăt, nemişcată, în care nimic nu se aude.”.
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O, cât de mult această dragoste este suferinţă şi această
suferinţă este dragoste! Ea simte că dragostea noastră îi
răspunde uneori cu toată capacitatea, cu toată puterea şi cu
toată căldura ei. Dar acestea toate ne sunt mult prea puţine faţă
de mărimea dragostei dumnezeieşti. Aceasta renunţă cu
înţelegere la partea pe care nu i-o putem da noi, dar suferă
pentru orice părticică la care este silită să renunţe. Orice
nerăspuns pe măsura ei o doare. Şi aşa este mereu dragostea
adevărată: suferinţă. Şi suferinţa adevărată: dragoste.” (Dorz
2007: 152-153).
De asemenea, am identificat în lirica dorziană două
ocurenţe ale adjectivului-atribut nerăspuns, provenit din
participiul negativ al verbului a răspunde (< lat. respondere), cu
sensul ‘lipsit de reacţie, de replică prin vorbe, gesturi, atitudini;
care nu ripostează la acţiuni, provocări, solicitări etc.’ (cf.
DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM, MDE, NDU, CDER
7098, s.v. răspunde); el se află în imediata apropiere a
cuvântului de bază, în structuri simetrice conţinând şi alte
formaţii cu prefixul ne-, asociate bazelor lor: „Răspunzi în faţa
lui Hristos / de orice spin purtat ascuns, / de orice rău din duh
ne-scos [sic!], / de orice bine ne-răspuns [sic!].” (CNem 110,
Răspunzi în faţa lui Hristos); „Vine-i vremea fiecui / ca să-şi ia
răsplata lui / pentru fiece cuvânt / şi-orice pas de pe pământ, /
pentru orice rău făcut, / şi ştiut, şi neştiut, / şi pe faţă, şi-n
ascuns, / şi răspuns, şi nerăspuns, / şi cu faptă, şi cu gând, / şi
spunând, şi nespunând” (CUit 108, Vine-i vremea fiecui)9. În
această situaţie, membrii perechilor antonimice se întâlnesc în
opoziţie directă, în vecinătăţi contextuale; formaţiile sunt
Mihăilă 1984: 337 precizează că „substantivele cu prefixul neau, 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.”.

9
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integrate în formule cu sintagme binare, în care derivatele
negative se alătură bazei, formând o unitate antonimică
expresivă împreună cu termenul pozitiv (vezi Băcilă 2011a:
83).
*
În strânsă legătură cu ceea ce arătam mai sus, un alt derivat
de acest tip, ocurent (tot o singură dată) în poezia lui Traian
Dorz, însă absent din lucrările lexicografice, este a necuprinde:
„Dar bucuria-mpărtăşirii / în harul nemaicunoscut / – doar
ochii strălucind în lacrimi / mi-o necuprind înalt şi mut!” (CDr
131, M-am bucurat...). Termenul este format, cu prefixul
negativ ne-, de la a cuprinde (< lat. comprendere =
comprehendere), glosat în dicţionare (ca verb tranzitiv) astfel:
‘a prinde, a apuca ceva de jur împrejur cu mâinile sau cu
braţele’; ‘a îmbrăţişa’; ‘(fig.) a îmbrăţişa cu privirea; a vedea; a
înţelege, a pricepe, a cunoaşte’; ‘(fig.) a acoperi din toate
părţile; a învălui, a copleşi’; ‘a pune stăpânire (pe ceva sau pe
cineva); a apuca, a cuceri, a domina, a prinde, a stăpâni (şi fig.,
când subiectul este reprezentat de diferite stări fizice, psihice
sau sufleteşti)’ (vezi DA, MDA, DEX, DLRLC, DLRM,
CADE, MDE, NDU, s.v.; Şăineanu, DU, s.v. coprinde; CDER
2689, s.v. cuprinde; pentru etimologia verbului a cuprinde, vezi
şi CDDE 1447, s.v. prinde; PEW 451, s.v. cuprind; REW 2106,
s.v. comprēhĕndĕre). În context, acestui derivat i se alătură o
formă neaccentuată (conjunctă) de dativ a pronumelui personal
(mi-), cu semnificaţie posesivă, „actualizată prin intermediul
unei anafore asociative de tip posesiv între cliticul de dativ şi
un nominal din structură” (GALR I 2005: 206), în cazul de
faţă, substantivul-subiect ochii, cu trăsătura semantică [+
Obiect posedat inalienabil].
Este foarte probabil că punctul de plecare pentru formarea
verbului a necuprinde l-a constituit participiul negativ al lui a
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cuprinde, necuprins (folosit şi cu valoare adjectivală: cf. fericit
– nefericit, mulţumit – nemulţumit etc.). „Deoarece
«adjectivele» fără ne- au, în familia lor, verbele
corespunzătoare, ele continuă a fi percepute ca participii
trecute ale acestora, chiar atunci când funcţiunea lor e pur
adjectivală. În consecinţă, compusele negative, deocamdată
numai adjective, pot fi interpretate, în anumite condiţii, ca
forme participiale. Atâta ajunge, pentru ca verbul, încă
neexistent, dar simţit ca temă a adjectivului-participiu, să ia
naştere.” (Iordan 1943: 201). Argumente în plus în favoarea
afirmaţiei anterioare sunt existenţa unei forme negative de
supin a acestui verb, reperabilă în poezia dorziană: „Doamne,
eşti de necuprins” (CDin 149, Doamne, Dumnezeul nostru);
„poveri de necuprins” (CÎnd 83, Din întuneric); „Mărire
veşnică Răbdării / de ne-nţeles şi necuprins” (CNem 47, Mărire
veşnică Răbdării), întrebuinţată inclusiv cu comportament
adverbial (în construcţii inversate) şi cu rolul de a reda ideea de
superlativ absolut, sugerând că intensitatea maximă este o
consecinţă a rarităţii (vezi Băcilă 2011b: 74-75): „poţi fi
necuprins de mare” (CDin 148, Doamne, Dumnezeul nostru);
„Doamne, Tu eşti mare, necuprins de Sfânt” (CP 192, Psalmul
104), precum şi utilizarea infinitivului lung substantivizat (cu
formă de plural): „ce necuprinderi / mai sunt încă de muncit.”
(CNem 88, Luptă-te, dar niciodată).
Aşadar, în versurile de mai sus, derivatul a necuprinde,
caracterizat printr-un grad sporit de expresivitate în comparaţie
cu structura nu + baza a cuprinde, sintetizează, cu o forţă de
sugestie neobişnuită (într-o propoziţie afirmativă, care exprimă
însă un înţeles parţial negativ: ‘nu (mi-o) cuprind integral, nu
pot să (mi-o) cuprindă în adevăratul sens al cuvântului’), ideea
că bucuria trăită în chip unic de cei credincioşi prin intermediul
întâlnirii cu darul nemeritat al lui Dumnezeu – accesibil numai
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celor ce-şi deschid inimile spre rugăciune şi meditaţie – e
indescriptibilă în cuvinte (deşi, în parte, se răsfrânge în plânsul
tainic al sufletului aflat în dialog cu Cerul), prin urmare,
imposibil de perceput cu ochiul unei firi netransfigurate de
lumina divină, extrem de greu de înţeles sau de cunoscut în
totalitate chiar şi în rarele clipe de înălţare spirituală; misterul
bucuriei din starea de graţie învăluie fiinţa, copleşeşte
gândurile şi alungă tenebrele, pune stăpânire asupra trăirilor
inimii, într-o conjunctură net superioară aceleia de mulţumire,
atunci când credinciosul Îl slăveşte pe Dumnezeu pentru
răspunsurile primite la rugăciuni, pentru împlinirea bunelor
dorinţe şi biruinţa în impasurile existenţei, pentru cântecul şi
dragostea aducătoare de împliniri autentice, pentru elanul
tinereţii şi frumuseţea legăturilor lui cu semenii.
În structura strofei citate nu putem să nu remarcăm
prezenţa conectorului transfrastic dar, cu rolul de a coordona
adversativ două enunţuri, de a anunţa, la început de paragraf,
„o nouă perspectivă de abordare a temei în discuţie” (GALR II
2005: 730), mai mult, o nouă temă de discurs liric, punând în
antiteză mesajul primei părţi a poeziei şi cel al ultimelor
versuri, altfel spus, „semnalând o contrazicere [sau o obiecţie –
n.n. F.-M.B.] a aşteptărilor sugerate de enunţul sau enunţurile
precedente” (GALR II 2005: 730); în definitiv, adevărata
fericire a fiinţei umane (la un nivel superior al înţelegerii ei) se
află – deşi poate părea paradoxal – în singurătate, în „liniştea
lăuntrică a inimii curăţite de orice gând şi de orice imagine”
(Ware 2003: 114; cf. şi Romani 7: 22; II Corinteni 4: 16;
Efeseni 3: 16), nu în zgomotul lumii din afară, al vieţii
cotidiene (necesar a fi redus până la neauzire) ori în înşiruirea
inutilă de cuvinte fără rost, ci în reculegere şi meditaţie, în
disponibilitatea (prioritară) faţă de conversaţia interioară şi în
deschiderea inimii faţă de momentele de har ale ascultării
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mesajului divin10: „Într-o perioadă de inflaţie verbală, care nu
face decât să agraveze urâta singurătate, numai omul păcii
rugătoare poate să mai vorbească celorlalţi, să arate cuvântul
devenit chip, privirea devenită prezenţă. Tăcerea sa va vorbi
acolo unde predica nu mai acţionează, misterul său îl va face
atent la o revelaţie devenită apropiată, accesibilă.” (Evdokimov
1996: 28). Să nu uităm că, în tradiţia creştină, rugăciunile
adresate lui Dumnezeu sau sfinţilor constau, cel mai adesea, în
perioade de tăcere neîntrerupte, fiind exprimate în forul interior
al credinciosului; comunicarea „tăcută” a acestuia cu
Divinitatea, „rugăciunea vie, trăită, a liniştii creatoare” (Ware
2003: 22)11 îşi au obârşia, aşadar, în tradiţia mistică a
creştinismului, „preocupată să găsească unitatea cu Dumnezeu
şi conştientă de neputinţa cuvintelor de a numi o experienţă
complet străină percepţiei umane.” (Le Breton 2001: 55), iar
tăcerea veghetoare (care transfigurează sufletul) devine, în
acest fel, „un preludiu al deschiderii spre revelaţie” (Chevalier,
Gheerbrant 1995: 343, s.v. tăcere)12, un veritabil privilegiu de
Vezi Le Breton 2001: 185: „Prietenul tăcerii ajunge apropiatul lui
Dumnezeu.”; Chevalier, Gheerbrant 1995: 343, s.v. tăcere: „Dumnezeu
ajunge în sufletul în care domneşte tăcerea.”; cf. şi Le Breton 2001: 186:
„Tăcerea este limbajul lui Dumnezeu deoarece conţine în sine toate
cuvintele; ea este o rezervă inepuizabilă de sens.”; Ware 2003: 82: tăcerea
„nu este un vid negativ, o pauză între două cuvinte, un scurt repaus înainte
de a relua vorbirea, ci cu totul pozitivă; o atitudine vie de atenţie, de
vigilenţă şi, înainte de toate, de ascultare.” (aceeaşi idee în Ware 2003: 17);
Ware 2003: 19: „Adevărata rugăciune interioară este atunci când încetezi să
mai vorbeşti şi asculţi vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu în adâncul inimii
tale”.
11
Cf. şi Ware 2003: 99: „Rugăciunea în tăcerea lăuntrică nu neagă, ci pune
lumea în valoare.”.
12
Vezi Ware 2003: 9: „rugăciunea înseamnă vorbire tainică în har [...],
vorbire a sufletului cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu cu sufletul nostru şi
10
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accedere spre înălţimile şi abisurile fiinţei, dar, mai ales, o
permanenţă a comuniunii depline cu Dumnezeu (cf. I
Tesaloniceni 5: 17).
Mai frecvent întrebuinţate – şi, de aceea, mult mai
cunoscute – sunt adjectivul necuprins (< prefixul ne- +
cuprins), cu sensurile (menţionate în dicţionarele româneşti)
‘care nu este sau nu poate fi cuprins între anumite limite (în
spaţiu, în timp, în intensitate); nelimitat, nemărginit, nesfârşit,
infinit, imens’; ‘care nu poate fi cuprins de mintea omenească,
fiind mai presus de ea; neînţeles, nepătruns, (înv.) neajuns,
necunoscut’ (vezi DLR, MDA, DEX, DLRLC, DLRM, MDE,
NDU, s.v.), şi substantivul neutru cu aceeaşi formă, considerat
a fi poetic (vezi DLRLC, s.v.), cu înţelesurile ‘spaţiu, întindere
nelimitată; nemărginire, imensitate; infinit’ (vezi DLR, MDA,
DEX, MDE, NDU, s.v.; CDER 2689, s.v. cuprinde) – termeni
înrudiţi semantic, care prezintă numeroase ocurenţe în lirica lui
Traian Dorz, după cum urmează: 1) adjectivul necuprins (cu
accepţiile amintite), având funcţie sintactică de atribut
adjectival sau de nume predicativ: „şi-n urmă, pe veci
necuprinse, / lumini străluci-vor” (CÎnd 97, Mai ţineţi);
„bucurie necuprinsă” (CL 53, Mai departe); „mărimea-I
necuprinsă” (CP 282, Psalmul 145); „Necuprinsa, Veşnica
Viaţă” (CA 157, Cred Într-Unul Dumnezeu); „largu-i
necuprins” (CDr 9, O, iată vine seara!); „cât de necuprinsă e
partea Ta de har” (CDr 111, Eu pot lupta); „Ce de ceruri
necuprinse” (CCm 19, Fericita mea Nădejde); „necuprinse firi”
(CCm 59, La nunta noastră); „Necuprinsa Ta iubire” (CCm
106, Cât ai Tu mai mult ca alţii); „hotarul încă necuprins”
(CCm 118, Suspinurile Tale); „Necuprinsă Zare” (CCm 196,
Ce-am cuprins din tine?); „un Nume Necuprins” (CNem 6,
înălţare către Dumnezeu, împărtăşire în lumina şi iubirea divină.”, iar „a te
ruga înseamnă a tăcea.” (Ware 2003: 19).
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Cântări Nemuritoare); „într-un necuprins HRISTOS [subl.
aut.]” (CNem 88, Nesfârşită slavă, Doamne!); „veşnic
necuprinse-ntinderi” (CNem 94, O, cerule-nstelat!);
„marginile-s necuprinse” (CNem 148, Oricât să ascult);
„Hristos, Biruitorul Necuprins” (CUrm 133, Cei ce-au muncit);
„ceruri necuprinse” (CVeşn 58, Mereu mai sus); „bucuria eatât de necuprinsă” (CS 9, Sunt stări); „Sfântu-I Nume
Necuprins” (CS 61, Celor ce răzbesc ’nainte); „Pe-ntinderi
necuprinse” (CS 100, Iisuse, niciodată); „Iisus necuprins”
(CNoi 47, Şi vântul şopteşte); „un număr necuprins” (CE 142,
Suntem mult mai mulţi); „Cântec necuprins” (EP 51, Izvoarele
Luminii); 2) adverbul necuprins, format, prin conversiune, de
la adjectivul respectiv: „frontul celor care moartea i-a învins /
alţii o să-l umple larg şi necuprins.” (CA 115, Viitoare valuri);
3) substantivul necuprins, cu sensurile menţionate, ce trimit,
aproape fără excepţie, la perspectiva veşniciei, a spaţiului şi
timpului infinit, relevată, în lirica dorziană, şi prin alte formaţii
cu prefixul ne- (vezi Băcilă 2011a: 79-94): „Tu umpli-ntregul
necuprins” (CÎnd 71, Iisuse,-adânc Ocean); „Necuprinsurile
toate” (CL 147, Lăudăm pe Domnul nostru); „pe necuprinsul /
bolţii cerului senin” (CCm 118, Prima ploaie); „nepătruns
rămas-a / Necuprinsul tot!” (CCm 196, Ce-am cuprins din
tine?); „necuprinsul / nemărginirilor cereşti” (CNem 113, Ce
nalt e, Doamne); „Tu-mi umpli necuprinsul” (CÎnv 86,
Statornică-i blândeţea); „Necuprinsul prietenos” (CVeşn 147,
Aprinsa Domnului iubire); „în tot necuprinsul Firii” (CUit 13,
În pacea serii); „în tot necuprinsul Firii” (CUit 27, Doamne, eu
mereu tot cuget...); „Necuprinsul Nou” (CViit 193, Iată vremea
să se-arate).
*
După cum se poate observa din cele de mai sus, formaţiile
cu prefixul ne- cunosc o frecvenţă notabilă în lirica lui Traian
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Dorz, antrenând (în ocurenţele pe care le-am identificat) mai
ales accepţii figurate; însă nu atât în numărul apariţiilor lor în
context stă capacitatea creatoare a poetului, cât în poziţia pe
care el le-o asigură faţă de alte elemente, în anumite combinaţii
lexicale 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 termeni precum substantivul neutru
nerăspuns sau verbul a necuprinde nu sunt înregistraţi în
lucrările lexicografice (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 idee afirmativă13, de cele mai multe ori însoţită de
efecte stilistice – în cazul de faţă, semnificaţiile tăcerii în
direcţie semantic pozitivă, ca formă specială de dialog, în
absenţa căreia comunicarea este de neconceput14: „Tăcerea şi
vorbirea nu sunt anonime, ambele sunt active şi însemnate, iar
discursul nu poate să existe fără legătura lor reciprocă. [...]
orice enunţ ia naştere din tăcerea interioară a individului mereu
în dialog cu el însuşi.” (Le Breton 2001: 20). Iar lirica
dorziană, în ansamblul ei, reflectă ideea că rugăciunea
autentică este o împletire a trăirilor sacre cu linişt(ir)ea
sufletului şi a cugetului, ca năzuinţă a contopirii cu
Ni se pare oportună, în acest sens, următoarea afirmaţie: „E ceva curios
în negaţia românească: uneori nu desfiinţează, ci înfiinţează [subl. n. – F.M.B.].” (Noica 1996: 170).
14
Vezi Le Breton 2001: 27: „Tăcerea este un modulator al comunicării, un
dispozitiv de echilibrare”; Le Breton 2001: 56: „Tăcerea este o formă de
comunicare”.
13
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plenitudinea prezenţei lui Dumnezeu: „Toată poezia lui Traian
Dorz e ca o rugăciune cu iz liturgic, rostită cu timiditatea
penitentului umil, în căutarea obârşiilor sale divine; e ca o
revărsare de cer, ca o litanie biblică, ca o prescură de lumină
oferită sufletelor dornice de slavă şi de comuniune mistică.”
(Grossu 2005: 88).
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SONIA ELVIREANU
NUMELE, EXPRESIE A IDENTITĂŢII LA DUMITRU
ŢEPENEAG
Dumitru Ţepeneag, scriitorul
român exilat la Paris, o figură
singulară în peisajul literar al
deceniului
7,
teoretician
al
onirismului, este poreclit Ţepe.
Porecla e alcătuită din patronim,
folosit „ca prenume, nume, supranume, pseudonim“ 15, potrivit
afirmaţiei lui Michel Deguy. În exil, scriitorul recurge la
pseudonim literar, construindu-şi astfel identităţi multiple:
Ţepeneag, Tsepeneag, Ed Pastenague, un heteronim cu care
semnează romanul Pigeon vole (Porumbelul zboară),
considerat de Laura Pavel „o ficţionalizare tot mai accentuată
a identităţii şi aşa hibride a scriitorului româno-francez. ” 16
Pastenague, anagrama numelui scriitorului după
Nicolae Bârna, ne trimite cu gândul la scriitorul rus Boris
Pasternak, autorul romanului Doctor Jivago, recompensat cu
Premiul Nobel pentru literatură în 1958. O simplă coincidenţă
apropierea de numele romancierului rus care deconspiră în
cartea sa aspecte ale revoluţiei bolşevice? Posibil, însă ne
permite o speculaţie. Ţepeneag îşi afirmase atitudinea
anticomunistă la Paris, înainte de a i se retrage cetăţenia
română în 1975, era un disident, o persoană non grata în
Michel Deguy, Lui Ţepe. Traducere de Luiza Palanciuc, în
„Observator cultural”, nr. 400, 2007.
16
Laura Pavel, Dumitru Ţepeneag şi canonul literaturii
alternative, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,
2007, p. 64.
15
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România comunistă. Intenţiona să se afirme în Occident şi să
devină celebru? E ambiţia oricărui autor, cu atât mai mult a
unui exilat cum a fost Ţepeneag. Boris Pasternak, al cărui
roman apare în Italia, devine disident prin opera şi gestul său,
fiind sancţionat cu excluderea din Uniunea Scriitorilor
sovietici, ameninţat cu expulzarea, dacă nu renunţă la premiu.
În consecinţă, premiul a fost atribuit în 1989, după moartea
autorului, fiului său Evgheni Pasternak. 17 Ţepeneag n-a reuşit o
astfel de performanţă, dar a fost disident prin acte şi atitudine.
O apropiere exagerată, ni s-ar putea replica, însă posibilă.
Numele şi porecla pot fi asociate cu substantivul ţeapă.
Amândouă conţin pluralul substantivului, respectiv ţepe, ceea
ce permite plasarea lui într-o descendenţă istorică (Vlad
Ţepeş), sugerând un spirit tăios, nonconformist, cum s-a
dovedit scriitorul, chiar dacă nu atât de radical ca domnitorul
român în plan politic. În literatură, însă, a contrariat, a tulburat
în mod voit canonul unic al realismului-socialist, într-o
tentativă inteligentă de a-l evita, construind astfel o breşă, o
posibilă mişcare literară, curmată de regim, „insurgenţa
onirică” 18 după Mircea Braga.
Asocierea numelui poate merge şi în alt domeniu decât
cel literar şi istoric, spre universul plantelor, insectelor,
animalelor, subacvatic, spre tot ce înţeapă, sugerând natura
ţepoasă, spiritul tăios al românului bucureştean, în răspăr cu
veacul său. Nicolae Bârna, exegetul operei lui Dumitru
Ţepeneag, leagă numele scriitorul de coada ca o ţepuşă a
pisicii-de-mare şi percepe corespondenţa între sonoritatea
Alexandra Ciocârlie, Literatură şi politică, în “România
literară”, Nr. 46, 2007.
18
Mircea Braga, Insurgenţa onirică - Între poezie şi context, în
Geografii instabile, Sibiu, Imago, 2010, pp.
58-62.
17
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numelui şi atitudinea incisivă
a scriitorului, remarcă
19
Constantina Raveca Buleu comentând eseul lui Nicolae
Bârna Dumitru Ţepeneag (2007). Michel Deguy observase
spiritul socratic a lui Ţepeneag, cunoscându-i firea datorită
unei prietenii de lungă durată, începută în perioada
“dezgheţului literar“ la Bucureşti. În 2007, rememorează întrun articol aniversar momentul întâlnirii lor: „nu îmi amintesc
decît această întîlnire, momentul în care s-a născut prietenia
noastră, nicicum pretextul oficial, colocviu sau lectură
publică.“ Aflat în cercul de prieteni francezi din jurul lui
Ţepeneag, Deguy remarcase nu doar firea acestuia, ci şi
dezbinarea, ostilitatea între diferite grupări ale emigraţiei
române de la Paris, după cum consemnează în acelaşi articol.
Spiritul ţepos al scriitorului român, „chirurg critic”20,
cum îl numeşte Michel Deguy, se impune şi la Paris, în calitate
de conducător de revistă, „Cahiers de l’Est”, sau ca redactor la
reviste franceze, când analizează la rece poeziile trimise la
redacţie spre publicare: „Loviturile sale sînt sigure, variate, nu
aş spune infailibile, dar fulgerătoare şi precise, argumentate şi
lăsînd loc pentru replică, în cazul în care ţinta s-ar preta la aşa
ceva. Nu afişează invulnerabila superioritate. Strategia sa este
cea a atacului „din toate părţile“, în termeni de strategie
gaullistă.” 21
Numele de Ţepeneag rezonează nu doar cu
personalitatea scriitorului, criticului şi teoreticianului literar,
mereu egal cu sine însuşi, inteligent, contrariat şi raisonneur în
faţa convenţiilor literare, dar şi cu cea a jucătorului de şah,
Constantina Raveca Buleu, Ţepeneag văzut de Nicolae Bârna, în
„Apostrof”, Anul XIX, nr. 11 (222),
2008.
20
Michel Deguy, Ibidem.
21
Ibidem.
19
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raţional, lucid, o altă identitate a sa, care îi permite pentru un
timp o îndepărtare de domeniul literar. Conştient de identităţile
multiple ale eului, hibridizat şi mereu scindat în exil, Ţepeneag
ţine să-şi afirme această conştiinţă prin nume şi scriitură.
Publică sub pseudonimul Ed Pastenague, ca şi cum s-ar putea
dedubla, ficţionalizându-l într-un personaj omonim în Pont des
arts. Istoricul literar Mircea Anghelescu explicitează jocul
heteronimilor în construirea identităţii la Dumitru Ţepeneag. 22
Drama trecerii de la identitatea românească la cea
franceză, un proces de alienare perceput nu doar la nivel
mental şi afectiv, dar mai ales lingvistic, drama dublei
scripturalităţi e surprisă în Le mot sablier /Cuvântul
nisiparniţă) sub forma bilingvismului, care exprimă scindarea
conştiinţei creatorului. După Nicolae Bârna, romanul pune în
discuţie problema identităţii individuale, lingvistice, culturale
prin recurs la procedee postmoderne. 23
Numele este prima marcă a identităţii, poate sugera
multe sensuri, poate determina asocieri insolite. Intenţia
noastră e de a semnala doar jocul identităţilor creatoare
exprimate prin nume, care ţin de eul plural şi relevă scindarea
identitară a exilatului, dar şi abilitatea de jucător inteligent a lui
Ţepeneag, care nu se dezminte nici înainte, nici după exil, când
reuşeşte să-şi recâştige identitatea românească refuzată de
regimul lui Nicolae Ceauşescu, fără a renunţa la cea franceză,
prelungită în postcomunism.
Mircea Anghelescu, Mistificaţiuni. Falsuri, farse, apocrife,
pastişe, pseudonime şi alte mistificaţii în literatură, Bucureşti,
Compania, 2008.
23
Nicolae Bârna, Dumitru Ţepeneag : opera prozastică în
racourci, în „Observator cultural”, Nr. 565,
2011.
22
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

Sensul incognoscibilului în filosofia
misterului la Blaga.
Paradoxia dogmatică.

Pentru a analiza caracterul paradoxal al dogmei Lucian
Blaga ne pune în faţă două perspective gnoseologice relativ
opuse: gândirea dialectică şi gândirea dogmatică. Cea din
urmă este reprezentativă pentru evidenţierea tipurilor de
paradoxii metafizice, pe care le implică în special analiza
dogmei. Deşi teologia dialectică (Kierkegaard, Karl Barth,
Gogarten, Brumer) a afirmat cu tărie paradoxia doctrinei
creştine, ea nu a explicat suficient de bine în ce constă
aceasta, şi nici nu a stabilit vreo diferenţă dintre paradoxia
dogmatică şi alte paradoxii din cadrul istoriei metafizicii.
Teologia dialectică din diferite cercuri (fie protestante,
fie catolice) confunda paradoxia dogmatică cu cea dialectică,
sau chiar cu paradoxiile gândirii mitice sau magice. Greşeala
teologiei dialectice se vădeşte însă, după părerea lui Blaga,
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tocmai din graba acesteia de a utiliza termenul de „paradox”,
atunci când are de caracterizat vreun conţinut de revelaţie. Şi
aceasta, chiar atunci când propoziţiile pretins revelate sunt în
radicală contradicţie cu orice experienţă omenească, fără ca
în sine propoziţiile să constituie ceva antilogic. O propoziţie
revelată, care este doar în contradicţie cu orice experienţă,
fără ca în sine să fie antilogică, nu reprezintă ceva
„dogmatic” (de ex: „morţii vor învia”).
Paradoxele dogmatice se prezintă astfel, ca sinteze de
afirmaţii antinomice (reale sau aparente) despre un oarecare
lucru. Cele mai multe paradoxuri metafizice se rezolvă logic,
însă cele dogmatice sunt indisolubile din punct de vedere
logic. Cei dintâi care au remarcat faptul că lumea concretului
cuprinde din punct de vedere logic contradicţii sau antinomii
latente au fost „eleaţii” 24, apoi, mai târziu, au urmat
intuiţioniştii (Bergson, Herbert), raţionaliştii şi, în cele din
urmă, dar nu şi ultimii, dialecticienii (Hegel). Dacă eleaţii nu
acceptau paradoxiile şi negau existenţa contradicţiei,
intuiţioniştii, în schimb, vor considera contradicţiile
concretului o negare a logicului şi, deci, nici ei nu vor
recunoaşte paradoxiile. Interesantă ni se pare a fi aici
polemica dintre raţionalism şi intuiţionism, având în vedere
că ambele curente filsofice operează cu termenul de raţiune.
În ceea ce priveşte raţionalismul, Blaga consemna: „pentru
raţionalism, logicul şi concretul se juxtapun sau se împletesc
fără a se confunda. Raţionalismul nu ţine seama de
contradicţiile latente ale concrteului, el îşi ea doar înţeleapta
sarcină nu atât de a dizolva concretul în relaţiuni absolut
logice, cât a-l organiza în vederea unei ordini ideale ce o
Zenon argumenta, de pildă, asupra imposibilităţii mişcării sau mai bine zis
asupra imposibilităţii de a gândi logic mişcarea.
24
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vizează” 25. Analizând acest text, Alexandru Gheorghe Cazan
consideră că aici „Blaga este antiraţionalist, numai că
antiraţionalismul său este justificat în măsura în care
surprinde limite esenţiale ale raţionalismului: schematizarea
concretului, simplificarea lui, reducerea lumii la o ordine
logică imaginară” 26. Blaga îi reproşează intuiţionismului nu
doar pretenţia de a se considera laolaltă cu pozitivismul, de
altfel, curent epistemologic care la rândul său ar fi descoperit
calea cunoaşterii lumii tot prin absolutizarea „cunoaşterii
intuitive sau sensuale” 27, ci, mai ales, consecinţele sale
deosebit de grave pentru cunoaşterea umană.
Una dintre consecinţele de neînlăturat ale tezei
pozitivismului şi a intuiţionismului, ar fi aceea că intelectul,
operând cu noţiuni, nu face deât să falsifice realitatea.
Intuiţionismul, de pildă, potrivnic intelectului în genere, se
ridică şi împotriva formulării cunoaşterii sau a pretinselor
cunoaşteri. De fapt, intuiţionismul „ridicându-se cu o întreagă
oaste de metafore împotriva categorialului şi a noţiunilor, nu
întârzie să se baricadeze tot după categorii şi concepte” 28.
Intuiţionismul în cauză criticat de Blaga, cel al lui Bergson,
este, deci, iraţionalist. Nu întâmplător, critica acestui
iraţionalism, precum şi unele dintre variantele intuiţioniste
ale filosofiei vieţii, îl plasează pe Blaga în afara orientării
iraţionaliste.
Lucian Blaga, Opere, Vol. VIII, Trilogia cunoaşterii, Studiu introductiv de Al.
Tănase, (cuprinde: Despre conştiinţa filosofică; Eonul dogmatic; Cunoaşterea
luciferică, Cenzura transcendentă; Experimentul şi spiritul matematic), Bucureşti,
1983, p.67.
26
Gheorghe Alexandru Cazan, Raţionalismul ectatic-formă specifică a
raţionalismului, în „Lucian Blaga, Cunoaştere şi creaţie”, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p. 51.
27
Ibidem, p. 52.
28
Ibidem, p.53
25
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Dialecticienii (de la Heraclit la Hegel) admit
existenţa paradoxiilor logice, dar ele cunosc un alt sens
decât cel al paradoxiilor dogmatice. Pentru a evidenţia
specificul paradoxiei dogmatice, Blaga o compară cu
paradoxia dilaectică, oprindu-se în special la tezele şi ideile
celui care a cristalizat metoda dialectică prin excelenţă:
Hegel. Privirea lui Blaga se îndreaptă ţintit asupra
concepţiei lui Hegel despre „conceptul concret” 29, cel prin
care operează gândirea dialectică. După cum ne sugerează
şi numele (etimologia), „conceptul concret” se bucură atât
de privilegiile abstracţiunii, cât şi de virtuţile „concretului”,
spre ex: conceptul de „devenire”.
Conceptul de „devenire” (luat ca exemplu), din punct
de vedere abstract se despică în componente contradictorii
(non-existenţă - existenţă). În schimb, din punct de vedere
concret, conceptul de „devenire” reprezintă o sinteză
posibilă de momente abstracte, contradictorii. În antinomia
non-existenţă - existenţă, la care reducem conceptul
concret, sub unghi abstract „devenirea” este anulată prin
sinteză de o totalitate concretă (căreia, în plan conceptual îi
corespunde conceptul de „devenire”). Aşadar, un astfel de
concept-concret, reflectat în abstract-logic se prezintă ca
antinomie, iar reflectat în concret se prezintă ca sinteză de
momente ce se exclud. Concretul, după cum se vede,
reprezintă câmpul unde se găseşte soluţia paradoxiei
dialectice, aici realizându-se unitatea contrariilor în sensul
metodei dialectice. În paradoxia dogmatică, în schimb,
antinomicul se deosebeşte de cel dialectic, prin aceea că
exclude o sinteză prin concret. Paradoxiile dogmatice sunt
astfel paradoxii nu numai pe plan logic, ci şi faţă de
29

Ibidem, p. 60.
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concret. Cu toate acestea, chiar dacă soluţia paradoxiei
dogmatice este irealizabilă prin procedeele clasice ale
cunoaşterii, ea este, totuşi, postulată în transcendent.
Observăm astfel, o deosebire esenţială între alte două
feluri de gândire, în special, raportul acestora cu concretul.
Sinteza dialectică este îmbrăţişată de concret, iar cea
dogmatică este respinsă de concret, realizându-se în
transcendent. Soluţia sintetică a antinomiilor logice, în
paradoxiile dogmatice va fi dată prin ceea ce Lucian Blaga
va numi: proces de „transfigurare” a antinomiilor
(scindarea noţiunilor solidare). Soluţia dorită nu se
postulează însă în concret, ci în transcendent. Dezacordul
dintre sinteza dogmatică şi concret reliefându-se tocmai în
refuzul acesteia de a exprima logic relaţia dintre concepte.
Chiar dacă aceste concepte au corespondenţă în concret,
sinteza lor este postulată în afara concretului. Antinomia
dogmatică fiind deci, într-un raport bivalent cu concretul.
Pe de-o parte, elementele ei (conceptele), sunt afirmate
(corespund) unui plan concret (fie şi imaginar), de
exemplu: conceptele de „persoană”, „fiinţă”, „substanţă”,
etc, iar, pe de altă parte, relaţia dintre ele este ferm negată
de concret. Dar, totodată, în opoziţie cu cea dogmatică,
antinomia dilaectică este într-un raport univalent, de totală
justificare a ei prin concret.
De asemenea, soluţia antinomiei dialectice se face în
concret. Mai exact, subliniază Blaga, într-un al „treilea”
concept concret, reliefând spiritul dialectic hegelian, iar
soluţia antinomiei dogmatice se face prin postularea unei
zone inaccesibile (de neînţeles şi de nepătruns) şi contrare
logicii, ce-şi găseşte expresia în transfigurarea (fie explicit,
fie implicit, a termenilor solidari). Efortul de specificare şi
justificare a dogmaticului este continuat prin delimitarea de
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anumite metode aplicate în metafizică (în special cea
chineză, indiană, neoplatonism, precum şi gândirea
europeană de la Cusanus la Shelling despre absolutul
acategorial).
Chiar dacă se ajunge până la afirmarea antinomiilor
(ex: caracterizarea acategorială, transcendentă a lui
Brahman în metafizica indică), acestea nu au mai mult
decât o funcţie metaforică. Autorii şi comentatorii textelor
sacre n-au îndrăznit să iniţieze o soluţie a formulelor
paradoxale dincolo de logic, chiar dacă pe temeiul lor ar fi
putut clădi uşor formule pur dogmatice. În aceeaşi ordine
de idei sunt citate şi paradoxiile gânditorului chinez Hui
Shi (sec IV î. Hr), în jurul ideii de Dao. Aşadar, comparăm
acategorialul, care refuză a lucra cu concepte, dar nu
renunţă la funcţiile logice pe care acestea le implică; cu
dogmaticul care se aşează în dezacord şi în afara funcţiilor
logice ale intelectului, utilizând, totuşi, categorii
conceptuale. De ex: presupoziţiile asupra absolutului
acategorial, considerate paradoxii în metafizica occidentală
(Nicolaus Cusanus: teza coincidenţei contrariilor).
Toate aceste consideraţii nu sunt decât expresii ale
unei insuficienţe categoriale ale intelectului, nicidecum
formulări ale gândirii dogmatice. Dogmaticul nu operează
cu acategorialul, el e metalogic (antilogic), dar totuşi,
categorial, implicând transfigurarea. Pentru a lămuri mai
bine diferenţele dinte cele două tipuri de paradoxii le vom
analiza în paralel determinaţiile lor posibile sub dublul
unghi al abstractului şi concretului. Întâi vom prezenta o
caracterizare generală a diferenţelor, iar apoi, vom ordona
determinaţiile posibile ale acestora într-un tabel.
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Paradoxiadogmatică
Paradoxia dialectică
- raport negativ, bivalent cu concretul
raport pozitiv, univalent cu concretul
- nu face apel la acategorial, deoarece utilizează
- face apel la acategorial
concepte intelectuale.
- nu face apel la logică, se aşează dincolo de ea,
- se foloseşte de raporturi logice
deformând raporturile logice pe care le implică
între categorii, chiar dacă le refuză
conceptele utilizate.
pentru a realiza sinteza în concret.
- soluţia e postulată în transcendent
- soluţia se realizează în concret
Paradoxia dialectică
Paradoxia dogmatică
sub unghiul
metalogică(antilogică)
abstractului
intracategorială
(utilizează concepte ale
intelectului)
sub unghiul
raport negativ, bivalent cu
concretului
concretul
soluţia e postulată în

- logică d.p.v al raportului

-

între elemente (teză-antiteză)

-

- acategorială
- raport pozitiv, univalent cu

-

concretul
soluţia sintezei se realizează în
concret

transcendent
Tabel cu determinaţiile posibile ale celor două tipuri de
paradoxii metafizice
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-

-

Formula dogmatică trebuie însă, înainte de toate,
înţelesă esenţialmente ca expresie a unui mister. Prin
aceasta determinarea unui mister se realizează
conservându-se acestuia caracterul de mister în toată
imensitatea sa. Lucian Blaga consideră paradoxia
dogmatică mai radicală decât toate celelalte, întrucât se
prezintă ca paradoxie atât faţă de concret, cât şi faţă de
funcţiile logice ale intelectului, dar nu şi faţă de o anumită
existenţă postulată în transcendent. Postulând o soluţie
dincolo de logică şi concret, paradoxia dogmatică nu poate
fi considerată în nici un caz un Non-sens.
Deşi Lucian Blaga evocă adesea pe Philon din
Alexandria, ca întâiul grădinar al florei dogmatice, aducând
exemple lămuritoare din sfera teologiei creştine (dogma
Trinităţii este cel mai concludent exemplu), după părearea
filosofului Gheorghe Vlăduţescu, Blaga „pare mai degrabă
solidar cu noul raţionalism kantian-hegelian, dogma, în
reinterpretarea sa, aducând mai mult cu Ideile raţiunii pure
kantiene, şi chiar în mai mare măsură cu raţiunea
hegeliană, decât cu tradiţia teologiei” 30. Asemenea ideilor
kantiene şi raţiunii hegeliene, prin termenii săi constitutivi
dogma se aşează într-un mediu de soluţii postulate, în
lumina căruia se schimbă luând o înfăţişare de dincolo,
întrucât „utilizează concepte cu corespondenţe concrete,
dar postulează o sinteză refuzată de concret” 31.
Reproducem aici pentru o mai bună lămurire, câteva
fragmente din Critica raţiunii pure a lui Kant şi din Logica
Gh. Vlăduţescu, Ideaţie dogmatică, intelect, raţiune, în Lucian BlagaCunoaştere şi creaţie, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p. 62.
31
Lucian Blaga, Opere, Vol. VIII, Trilogia cunoaşterii, Studiu introductiv de Al.
Tănase, (cuprinde: Despre conştiinţa filosofică; Eonul dogmatic; Cunoaşterea
luciferică, Cenzura transcendentă; Experimentul şi spiritul matematic), Bucureşti,
1983
30
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lui Hegel: „Ideile devin transcendente; ele nu servesc
numai pentru completarea folosirii empirice a raţiunii.., ci
ele se separă complet de ea şi se transformă în obiecte, a
căror materie nu este luată din experienţă şi a căror realitate
obiectivă nu se bazează nici ea pe completarea seriei
empirice, ci pe concepte pure a priori” 32. Asemenea,
„intelectul determină şi menţine fixe determinaţiile;
raţiunea e negativă şi dialectică, deoarece ea rezolvă în
neant determinaţiile intelectului; ea e pozitivă deoarece
creează universalul şi cuprinde în el particularul” 33.
Menită să sfărâme şi să depăşească logicul, ideaţia
dogmatică poate fi, aşadar, citită ca antilogică numai în
limitele unei descripţii de tip intelectualist. Intrăm astfel în
orizontul cuprinzător al unei propedeutici la un nou
raţionalism, care, după cum susţine Nicolae Bagdasar întrun articol despre teoria cunoştiinţei, este în stare „să
meargă până acolo încât să recunoască chiar şi un iraţional
ca existent în lume, bineînţeles un iraţional provizoriu.. 34.
Totuşi, poate doar ca mijloc de a explora posibilităţile
unui raţionalism mai cuprinzător, „iraţionalismul” lui Blaga
pare mai provizoriu şi, dacă dorim, mai „experimental”. Ca
şi Hegel, dar cu incomprehensiune declarată faţă de acesta,
în urmarea capacităţii sale de soluţionare a „paradoxiei”, de
sinteză metodologică a concretului şi abstractului, Lucian
Blaga aspiră la o altă logică, mai cuprinzătoare şi mai aptă
decât cea tradiţională. Conform metafizicianului Blaga,
Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, trad. Nicoale Bagdasar şi
Elena Moisuc, Ed. IRI, Bucureşti, 1998, p.33
33
G. W. F. Hegel, Enciclopedia ştiinţelor filosofice – Logica,
traducere de D.D. Roşca, Virgil Bogdan, Constantin Floru şi Radu
Stoichiţă, Ed. Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1986, p. 93.
34
Nicolae Bagdasar, Teoria cunoştiinţei, în „Studii şi eseuri
filosofice”. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.68
32
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această logică şi această sinteză nu vor fi dialectice.
Întrucât dogmaticul se aşează în dezacord cu concretul,
soluţia paradoxiei dogmatice este irealizabilă cunoaşterii,
dar este, totuşi, „postulată în transcendent” 35, şi-şi găseşte
expresia în faptul transfigurării antinomice.
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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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GALINA FURDUI ÎN DIALOG CU SAVANTUL ROMÎN
DUMITRU BATÂR

,,Fac parte dintr-o promoţie de aur”
Personalitate
distinctă
în
peisajul ştiinţific de la noi,
redutabil chimist, doctor habilitat
în chimie, profesor universitar,
laureat al Premiului de Stat; figură
remarcabilă
prin
multidisciplinaritatea cunoştinţelor
în cele mai diverse domenii ale
vieţii ştiinţifice şi culturale, autor a
aproape 800 de lucrări, inclusiv şi
cărţi de largă respiraţie, posesor a 22 de brevete de invenţie;
savant cu importante contribuţii la dezvoltarea ştiinţelor
fundamentale, spirit creativ, cutezător şi deschis adierilor
noi ale timpului, emiţător de idei noi şi argumente profunde,
un veritabil generator de multă înţelepciune şi lumină
cărturărească, fervent militant întru sporirea nivelului de
cultură şi bunăstare a societăţii şi apărător al demnităţii
omului,
unul
dintre
temerarii
intelectuali
ai
contemporaneităţii... Dumitru Batâr.
1. Chimia şi poezia sunt cele mai globale dintre arte

Galina Furdui: Răsfoind pagini de cărţi şi reviste, am

dat peste un dialog intitulat: „Chimia este poezia vieţii
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mele” şi mi-am zis: iată o temă care mă interesează.
Gândul a fost să Vă caut şi să Vă rog, domnule Dumitru
Batâr, să mai medităm asupra acestei „misterioase”,
enigmatice probleme. Care este, deci, poezia chimiei sau,
prin inversie, chimia poeziei?

Dumitru Batâr: Dacă e să vorbim despre însemnele

chimiei şi ale poeziei, despre apropieri şi deosebiri, trebuie s-o
spunem franc: chimia este îngemănată cu poezia, mai mult, ele
„sunt a filei două feţe”, vorba poetului. Căci, dacă chimia este
considerată centrul, inima ştiinţelor fundamentale, poezia
constituie armonia supremă a literaturii, osatura creaţiei poetice
populare (cântece de dor şi jale, colinde, balade populare, epos
eroic etc.). Dumneata ştii mai bine acest lucru.
Precum substanţa neîncadrată în formula chimică ce-i
corespunde se asemuie cu o fiară neîmblânzită, cu un animal
nedomesticit, tot astfel clipa imaculată, neîncadrată în poezia
vieţii, nu e decât o deşertăciune fără drept de memorie. În timp
ce formula chimică, care are un design molecular fantastic,
odată stabilită, reflectă nu numai compoziţia şi structura
substanţei, ci şi itinerarul posibilelor reacţii ce se vor
declanşate, poezia pornită la viaţă cuprinde esenţa reală a lumii
în contextul universului exprimată în cuvintele Ecleziastului
„Ţărâna se întoarce în pământ cum a fost, şi duhul se întoarce
la Dumnezeu, Care l-a dat” şi surprinde continuitatea şi
eternitatea vieţii.
Dacă principiul estetic suprem al chimiei îl constituie
diversele transformări, zbuciumul creativităţii eterne a poetului
pe aripile inspiraţiei dă curs noilor forme, modele şi paradigme.
Dacă chimia îşi creează singură obiectul de studiu, sintetizând
compuşi inexistenţi în natură, poetul descoperă şi guvernează
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relaţiile existente între eul său şi progresul civilizaţiei. Dacă
chimia desluşeşte şi pune în valoare configuraţiile compuşilor,
poezia cuprinde şi vehiculează faţetele dinamice ale firii
(progres şi impact, mari bucurii şi grele cumpene etc). Şi dacă
chimia este forţa motrice a unui transfer de tehnologii, poezia
este flacăra nestinsă a vieţii şi a firii omeneşti...
G.F.: Pe cât de concludent, pe atât de convingător. Dar
să coborâm (să urcăm) spre concret, şi anume: confluenţele
spirituale şi rezultatul lor în spaţiu şi timp.
D.B.: Tocmai despre aceasta aveam nerăbdarea să Vă
vorbesc. Mi-a venit în minte mai întâi cuplul Ştefan şi
Veronica Micle, care, în pofida diferenţei de vârstă a celor doi,
a avut un farmec deosebit. Deşi Veronica a fost să fie poate
fiinţa cea mai potrivită prin fineţea, subtilitatea şi desăvârşirea
ei, creată parcă ad-hoc pentru Mihai, ea a trebuit să se
conformeze destinului necruţător, să-şi găsească confortul şi
să-şi dezvăluie aptitudinile pentru poezie în climatul creat de
distinsul profesor chimist Ştefan Micle. La trecerea lui în
nefiinţă, când nu atinsese încă vârsta de 60 de ani, l-a deplâns
mult, a renunţat la propunerile oamenilor înstăriţi care-i cereau
mâna. Forţa destinului a vrut ca drumurile vieţii profesorului
Ştefan Micle să se intersecteze cu cele ale Veronicăi. Veronica
a intrat în viaţa lui Ştefan Micle având conştiinţa respectului şi
admiraţiei unei bune eleve, fără a avea sentimentul
inferiorităţii, dar avându-l, desigur, pe cel al protecţiei din
partea profesorului, manifestat prin cuget bun, onestitate,
comportament fin, atenţie deosebită, măsură a lucrurilor.
Profesorul a fost un adevărat învăţător şi ocrotitor al tinerei
poete Veronica, un preţuitor al calităţilor şi valenţelor pe care
aceasta le poseda, contribuind la desăvârşirea lor prin lecţii de
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franceză, de literatură universală, pian şi canto etc. Nici tânăra
doamnă n-a întârziat să-1 preţuiască şi să-i respecte
manifestările paterne.
G.F.: Atmosfera din casa Micle, care aduna întotdeauna
mulţi oaspeţi, se datora în bună parte şi stăpânei casei, care
a ştiut să pună în valoare bunătatea şi deschiderea spre
lume a bătrânului şi înţeleptului profesor, calitate mult
apreciată, la rându-i, de cei care i-au înconjurat, dar, în
primul rând, de blajinul ei soţ. Zicem bătrânul şi înţeleptul
profesor, subliniind astfel colosala experienţă a vieţii
acestuia.
D.B.: Un gând ne încearcă permanent în cazul acestei
neobişnuite legături, un chimist şi un poet: precum Veronicăi ia hărăzit destinul să fie muza poeziei nepereche a lui Mihai
Eminescu, tot astfel i-a fost dat şi strălucitului profesor Ştefan
Micle, intelectual şi om de spiţă rară, să fie germenele şi
catalizatorul unui mediu ştiinţific care a născut cercetători şi
profesori universitari de ieri, de azi şi de mâine. De altfel, acei
care au căutat similitudini între chimie şi poezie au ajuns
întotdeauna la banala şi eterna constatare: chimia, prin
romantismul atât de propriu ei, a fost să meargă mereu mânăn mână cu poezia, iar poezia frumuseţii interioare a
substanţelor, încondeiate de structura tridimensională a
designului molecular, reprezentând o adevărată operă de artă,
a dat curs creativităţii eterne pe aripile intuiţiei.
G.F.: Vorbiţi despre intuiţie şi, ştiind că anume ea stă la
baza poeziei autentice, mă întreb dacă rolul ei în ştiinţă e la
fel de mare. Cu privire la profesorul Ştefan Micle – ar fi că
e un străbunel al nostru în domeniul chimiei.
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D.B.: Păi chiar aşa este: un străbunel al nostru, al
chimiştilor, pentru că pentru noi e un nume remarcabil acest
Ştefan Miele (1820-1879), care a fost să fie ctitorul primei
Catedre de Chimie şi Fizică la prima Universitate din spaţiul
românesc – Universitatea din Iaşi – şi tot el fondatorul primului
laborator didactic în domeniu, la care Petru Poni (1841 -1925),
savant ce 1-a urmat, a mai adăugat un laborator – cel de
cercetare – şi a lansat primul doctor în chimie din spaţiul
românesc, pe Nicolae Costăchescu (1876-1939), care, la rândul
său, a vegheat La Universitatea din Iaşi teza de doctorat a lui
Antonie Ablov (1905-1978), profesorul şi îndrumătorul nostru,
al celor mulţi din partea stângă a Prutului, porniţi pe calea
cercetării ştiinţifice şi a celei didactice, apostolul nostru în
domeniul chimiei.
G.F.: Pe câte îmi amintesc din diverse lecturi, şi Petru Poni,
care l-a urmat la catedra universitară pe Ştefan Micle, a avut
însoţitoare în viaţă tot o binecunoscută poetă – pe Matilda
Cugler-Poni. E mai degrabă o confirmare în plus că aceste două
domenii ale activităţii umane, chimia şi poezia, sunt surorigemene. Chimia îşi are poezia ei, precum poezia îşi are rigorile
şi legităţile, care ne duc imediat cu gândul la chimie...
D.B.: Petru Poni descinde din acea parte blândă şi
binecuvântată a Ţării, care este Moldova, şi este figura cea mai
proeminentă a manifestărilor incipiente ale mişcării ştiinţifice
româneşti. El este personalitatea care a ilustrat cu cinste şi a
dominat mulţi ani la rând învăţământul superior, înnobilându-l.
Inteligenţa şi înţelepciunea desăvârşită, spiritul său de
organizare, cunoştinţele profunde, capacitatea de muncă şi
rarul sentiment al răbdării, luminatul patriotism fac din acest
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nume, o figură măreaţă şi impunătoare a culturii noastre, un
mare savant şi un strălucit pedagog...
G.F.: Îmi imaginez ce oază de lumină cărturărească o fi
prezentat Casa Poni într-o perioadă de renascentism
ieşean!
D.B.: Această casă, având-o drept stăpână pe poeta Matilda
Cugler-Poni, era o mare cu un incomensurabil debit de chimie
şi poezie, muzică şi voie bună, care atrăgea mereu prospera
intelectualitate a timpului. Malurile acestei mări au potolit
setea de frumos şi de cunoaştere a sute de oameni şi mai
potoleşte şi azi în calitate de Muzeu al Chimiei „Petru Poni”.
G.F.: Voi aminti că în casa poetei Matilda Cugler-Poni
s-au desfăşurat, după moartea lui Ştefan Micle, saloanele
literare cu Titu Maiorescu, Ioan Slavici, Alexandru
Xenopol, Nicolae Iorga, Veronica Micle, Ion Creangă şi,
desigur, Mihai Eminescu. Muzica, mai ales, însoţea
recitalurile de poezie. Multe poezii citite pentru prima oară
deveneau cântece, rămase de mare popularitate şi azi.
Astfel, ca printr-o minune a destinului, mult prea distinse
personalităţi şi-au dat întâlnire în scurta lor trecere prin
viaţă în această casă. Aţi avut prilejul să vizitaţi acest
Muzeu?
D.B.: Mi-a fost dat să fiu prezent la festivitatea de
deschidere a Muzeului Chimiei Ieşene „Petru Poni” în casa în
care savantul şi profesorul şi-a trăit veacul, pe 7 noiembrie
1991, cinstindu-se memoria ctitorului ştiinţei româneşti şi
marcantului om de cultură cu prilejul împlinirii a 150 de ani
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din ziua naşterii. Umila mea persoană a avut deosebita onoare
şi plăcere de a rosti în aceeaşi zi, în cadrul „Zilelor Academice
Ieşene”, comunicarea „Predecesori ai magnificului Petru Poni,
originari din Republica Moldova”, evocând mai ales chipul şi
prodigioasa activitate ale magistrului nostru Antonie Ablov.
G.F.: L-am cunoscut pe acest excepţional savant cu
suflet poetic. Era un altruist cum mai rar. Multă onestitate
încăpea trecerea lui pe lângă noi, cei tineri...
D.B.: Dar iată încă un exemplu la fel de concludent:
intransigentul, invulnerabilul, inconvertibilul Alexandru
Frumkin (1895-1976) şi poeta nepereche Vera Inber.
Descendent din vestita spiţă a Rabinovicilor chişinăuieni,
Alexandru Frumkin avea să devină intelectualul de cea mai
înaltă probă – supranumit şi „rege al Electrochimiei” – ce a dat
viaţă splendidei trinităţi electrochimice: Catedra de
Electrochimie a Universităţii din Moldova, Institutul de
Electrochimie al Academiei de Ştiinţe din URSS ce-i poartă azi
numele şi Revista de electrochimie. În anii de tinereţe petrecuţi
la Odesa Alexandru Frumkin s-a căsătorit cu celebra poetă
Vera Inber. El aborda cu ardoare o tematică fundamentală, ea
compunea poezii de mare temeritate, pe măsura alesului-inimii
ei. Nu întâmplător, la concerte, de exemplu, pe când ea zbura
pe aripile muzicii, gândurile lui străpungeau adâncurile
necunoscutului.
Retrospectivele vin să suscite încă o dată admiraţia noastră.
Dar să revenim la prezent: iată un admirabil exemplu chiar din
zilele noastre, un splendid cuplu dintre o poetă şi un chimist:
Galina Furdui şi Tudor Ciuhrii.
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G.F.: Curios: din această perspectivă nu mi-a vorbit
nimeni încă... Numai fără prea multe complimente, Vă rog.
D.B.: Tudor Ciuhrii, doctor în chimie, după o solidă
pregătire în sinteza organică şi-a luat greaua misiune de a
activa pe tărâm ecologic, unde chimia stă de strajă vieţii pe
pământ, chemată fiind să păstreze forma ancestrală, nealterată a
bazinelor de apă, să menţină fertilitatea solurilor, frumuseţea
câmpiilor şi luncilor, sănătatea generaţiilor prezente şi viitoare.
Ce poate fi mai nobil decât a veni în ajutorul fiecărui organism
(fie vegetal, fie animal) ameninţat în permanenţă de suferinţă!
Şi nu numai în lumea celor care cuvântă şi a celor care nu
cuvântă, ci şi a unor ample ecosisteme, spre a le restabili
fragilul echilibru dacă acesta este afectat, ba chiar şi al
pământului, pentru a-i readuce confortul, adică armonia dintre
viu şi ne-viu.
Poeta Galina Furdui s-a văzut pornită şi ea întru restabilirea
confortului şi armoniei vieţii interioare, hărăzită fiind de
Providenţă cu inspiraţie divină, cea care îi face pe poeţi
nemuritori. Poezia Galinei Furdui explorează şi descrie lumea
în care trăim cu afecţiune, făcând uz de senzaţii şi expresii
metaforice, declanşând emoţii benefice cititorului, stări pe care
acesta le trăieşte cu toate fibrele inimii lui. Poeta se apropie de
lume, privind la ea cu optimism, descoperindu-i zonele
luminoase, dătătoare de viaţă. „Atunci când scriu, îmbrac
haina luminii” zice poeta într-un inspirat rondel.” Prodigioasa
poetă ne frapează prin faptul că este plină de credinţă, scriind o
poezie trudită şi îngrijită, plămădită din durerea sa şi a
semenilor săi. Ea se distinge prin fermitatea şi concludenţa
gândului profund-filosofic. E gravă tocmai prin gingăşia şi
subtilitatea cugetului. E o poezie a suferinţei, pe fundal sacru
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de lacrimă, înduioşindu-te până la lacrimă. E poezia
spovedaniei ce răscoleşte inima, ce te face mai bun şi-ţi dă
încredere în viitor, căci din inimă este pornită. E o poezie care
se aşterne uşor pe note, dând naştere unor cântece de mare
tensiune emotivă şi de aceea cu priză la public.
Cred cu tot bunul meu simţ şi cunoştinţele pe care le am că
ecologia lui Tudor Ciuhrii a adăugat consistenţă poeziei
Galinei Furdui, precum şi rondelurile poetei au adus
rigurozitate şi farmec omenesc cercetărilor lui Tudor Ciuhrii.
G.F.: Vă mulţumesc mult şi încerc gândul că unii critici
literari ar avea de învăţat de la chimişti şi în probleme de
analiză literară.
Cum, totuşi, am putea surprinde semnele chimiei,
imprimate în valenţele poetice şi, invers, cele ale poeziei în
chimie?
D.B.: Aceasta se evidenţiază pregnant mai ales când poetul
şi chimistul sălăşluiesc în acelaşi suflet, cum a fost să fie în
cazul regretatului Ion Vatamanu, unde s-a manifestat din plin
admirabila lui capacitate de a face lumină în orice problemă
abordată întru crearea unui univers armonios, demonstrând pe
viu că numai poezia îi poate da chimiei o extraordinară supleţe,
făcând-o cea mai captivantă printre celelalte ştiinţe. Anume
poezia i-a deschis lui Ion Vatamanu noi direcţii de cercetare,
cărări de nerecunoscut prin spiritul înnoitor caracteristic
poeziei, precum chimia a impulsionat căutările poetice, punând
la baza construcţiilor sale poetice imaginare o temelie
conceptuală teoretică sigură şi consistentă. Intuiţia se asocia în
tot ce a scris poetul şi savantul cu o riguroasă disciplină a
reflecţiei şi un mare har speculativ. Avem tot temeiul să
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afirmăm că chimia i-a dat orizont poeziei lui Ion Vatamanu
sau, exprimându-ne metaforic, trăinicia diamantului, penetraţia
laserului, sonoritatea clopotului de argint, valenţele nobile ale
aurului şi nestematelor, univocitatea limbajului chimic etc.
G.F.: Ascult cele relatate şi-mi amintesc că menţionaţi
undeva: „Precum arta literaturii dă esenţă vieţii prin omul
pus în natură, arta chimiei, explicând şi omul, şi natura,
devine pentru mine cea mai globală dintre arte”. Aţi
deschide parantezele acestui gând?
D.B.: Chimia e şi literatură, şi filosofie, şi muzică, şi poezie,
şi artă, şi avuţie spirituală. Frumuseţea interioară a substanţelor
reprezintă o adevărată operă de artă. Astfel, structura
tridimensională a hemoglobinei (descifrată de Perutz în 1960), sau
cea a mioglobinei (desluşită de Kendrew în 1961), apreciate cu
Premiul Nobel, în 1962, precum şi structura alcaloidului
reserpină, stabilită prin sinteză totală de Woodward (1956), ce
s-a învrednicit de acelaşi Premiu Nobel, în 1965, se pot asemui
doar cu astfel de opere renascentiste ca sculptura „David” de
Michelangelo Buonarroti sau „Madona sixtină” de Rafael, iar
dacă ar fi să urcăm pe scara anilor, ne-am opri la poemul
„Limba noastră” de Alexei Mateevici, sau la picturile lui Igor
Vieru...
Dacă maeştrii chinezi creau o lume în perimetrul unui bob
de orez, apoi chimiştii desluşesc edificii într-un spaţiu
incomparabil mai mic, infinitezimal de mic, comensurabil cu
dimensiunile unei molecule.
G.F.: Spuneam că chimia este o filosofie aparte...
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D.B.: Sigur că da. Poetul-filosof Victor Teleucă considera
că nu poate fi filosof cel ce nu cunoaşte concepţiile
alchimiştilor. Avea perfectă dreptate regretatul scriitor. În ceea
ce mă priveşte, mărturisesc că multe ore şi chiar zile le-am
petrecut în discuţii „despre folosul alchimiei”. Iar dacă filosofia
ar fi să însemne ştiinţa ştiinţelor, atunci chimia, indiscutabil,
ca şi poezia, sunt cele mai globale dintre arte.
2. Odă chimiei

G.F.: „Dumitru Batâr face parte din generaţia
dramatică a primilor ani de după cel de-al Doilea Război
Mondial, căreia i-a revenit sarcina de a suplini lipsa, de-a
umplea un vid care s-a creat prin dispariţia năprasnică a
unei întregi pături de intelectuali basarabeni, plecaţi în
lumea largă, căzuţi pradă unui regim despotic. Această
generaţie pe lângă faptul că a păstrat cinstea şi onoarea
înaintaşilor, le-a mai adăugat noi valenţe, câştigându-şi un
renume binemeritat prin studiile de pionierat în chimie,
imprimând prestigiu şi autoritate acestei ştiinţe”, notează
acad. Teodor Furdui în Cuvântul înainte la cartea
Anotimpul mărturisirilor (Avatarurile vieţii unui chimist sau
despre drumul nesfârşit al cunoaşterii) semnată de Dumitru
Batâr. Rămânând de acord cu dl academician, vă întrebăm,
domnule profesor: care ar fi varianta Dumneavoastră
pentru binecunoscuta sintagmă, dacă dragoste nu e, nimic
nu e.
D.B.: Dacă chimie nu e, nimic nu e: nici lume, nici viaţă.
Chimia e materie şi vis, prin acest caracter complex a atras
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dintotdeauna în rândul slujitorilor săi minţile tinere cele mai
dornice de studiu şi cele mai pline de inteligenţă.
Chimia e materie, în primul rând, pentru că este o componentă
indispensabilă a vieţii noastre cotidiene, o sursă de prosperare şi
progres a acestei vieţi. Ea îşi asigură acest rol de animator, de motor
al vieţii printr-o serie de caracteristici, care o fac din ce în ce mai
atractivă şi mai performantă în realizările ei. Astfel se face că
îndrăgostitul şi pasionatul de chimie, intrat în labirintul acestui
domeniu, va rămâne frapat de: diversitatea lui, pomenindu-se într-o
lume de peste 10 milioane de compuşi chimici; de complexitatea
lui, descoperind edificii moleculare greu de imaginat; de
universalitatea lui, atestând prezenţa chimiei în toate domeniile de
activitate umană; de dinamismul şi spontaneitatea lui, uimit fiind
de formele diverse pe care le capătă edificiile moleculare, de
posibilităţile de valorificare şi reciclare a produselor şi deşeurilor
pe care le oferă cercetarea, de dimensiunile contribuţiei la
descifrarea fenomenelor vitale ale universului etc.
Altfel spus, prin intervenţia permanentă în habitatul nostru,
alimentaţia noastră, îmbrăcămintea noastră, sănătatea noastră,
securitatea noastră, chimia aruncă în solul vieţii sămânţa din
care mai târziu va putea creşte bunăstarea poporului. Acolo
unde nu pătrunde chimia, nu răsare nici economia – iată o
axiomă, devenită adevăr al vieţii de fiecare zi.
G.F.: Aţi echivalat mai sus noţiunile chimie şi vis...
D.B.: Da, chimia e şi vis, e tărâmul cutezătorilor romantici,
a celor care descoperă în fiecare formulă un adevărat univers,
un codru neumblat, care se cere pătruns şi populat. Cei atinşi de
romantismul cercetătorilor din acest domeniu, vor descoperi că
chimia e soră geamănă cu poezia, iar structura tridimensională a
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designului molecular o vor asemui cu o adevărată operă de artă
arhitectonică. Ei vor găsi că intră într-un spaţiu care se distinge
prin subtilitatea şi frumuseţea lui, dat fiind faptul că cercetările
care se întreprind ţin de compoziţia şi funcţiile vitale ale
materiei vii, de descifrarea fenomenelor vitale ale acesteia.
Chimia este domeniul căruia mi-am consacrat viata. Vreau
să-i mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dăruit chimia ca
domeniu de activitate. Aici am găsit gândul impregnat de
fantezie, aici am intuit o mulţime de posibilităţi de a face mai
bună viaţa celor ce prin truda lor făuresc bunuri materiale şi
spirituale. Chimia este o artă, sinteza chimică este o adevărată
operă de giuvaergiu, iar noi suntem actorii, promotorii acestei
arte...
G.F.: ...pe care o promovaţi continuu...
D.B.: Da, de peste o jumătate de secol nu obosesc să
îndemn tineretul căutător de adevăr, să se implice cu tot elanul
şi îndrăzneala, în problematica dificilă a vieţii, să parcurgă cu
îndărătnicie calea sinuoasă a cunoaşterii de sine şi a lumii
înconjurătoare, aşa cum au făcut-o marii chimişti, înaintaşii
noştri, care, trebuie să menţionăm neapărat, au fost, în primul
rând, Oameni ai Cetăţii, adică mari patrioţi.
Îndemnurile mele, îndreptate către aceste tinere vlăstare ale
vieţii, vin ca din partea unui om care a acumulat o aspră
experienţă a vieţii, uneori dramatică, soră cu deziluzia, dar al
cărui suflet nu a încetat niciodată să-şi pună mari speranţe şi să
creadă în ziua de mâine, făurită chiar de aceşti tineri.
G.F.: Aţi putea formula succint câteva dintre aceste
îndemnuri?
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D.B.: Iubiţi munca, căci munca, izvorâtă dintr-o chemare
interioară, este cea mai eficientă metodă de luptă cu disperarea,
munca este o sursă de existenţă, dar şi una de satisfacţie,
munca este şi o artă. Numai munca creatoare căleşte voinţa,
antrenează cugetul, întăreşte trupul, înnobilează sufletul, te face
să ai sentimentul efortului comun. Acest fenomen social şi
moral, zis muncă, asigură progresul, oferă omului suprema
fericire, prelungindu-i existenţa după moarte, pentru că o viaţă
de om nu se topeşte cu totul în ieri, ea trebuie să fie simbol
pentru ziua de mâine, doar munca este capabilă să asigure
veşnicia pe pământ. Căci oamenii adevăraţi nu mor, ei trec în
nemurire pentru a lumina calea celor vii. Moartea aduce cu
sine, pe lângă durerea ajunsă la limită, şi o oră a limpezirii,
când se uită toată mizeria şi nimicnicia vieţii de fiecare zi şi
rămâne numai ceea ce este sortit veşniciei. Prin urmare, trebuie
să fim conştienţi că fiecare om poartă răspundere în faţa
timpului care-1 trăieşte. Munca ne ajută să imprimăm un sens
vieţii noastre, de fapt ea este însuşi sensul vieţii.
Cântaţi viaţa, căci ea înseamnă creaţie, iar cunoaşterea şi
creaţia nu au sfârşit, mereu bucură ochiul, desfată sufletul celor
înfometaţi şi însetaţi de frumos, le sporeşte sinceritatea şi
sensibilitatea, îi învaţă să trăiască cu adevărat.
Ascultaţi-vă sufletul. Din el porneşte buna înţelegere a
vieţii, din el vine harul facerii de bine, în el sălăşluieşte
intuiţia divină, el te va învăţa să cunoşti necunoscutul, să
edifici inimaginabilul.
Veneraţi învăţătorii de la care aţi moştenit un nivel elevat
prin vocaţia lor integratoare, prin pledoaria pentru cunoaştere,
perseverenţă, discreţie şi încredere într-o lume mai bună, mai
luminată, mai prosperă. Anume ei favorizează pătrunderea în
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esenţele şi complexitatea evenimentelor trecute, în tainele firii,
în enigmele mult cuprinzătoarei vieţi.
Trăiţi din plin copilăria, savuraţi splendorile din jur, veneraţi
şi ocrotiţi-i pe cei vârstnici pentru povara de istorie ce o poartă
pe umerii lor. Nostalgia copilăriei vă va însoţi mereu,
troienindu-vă cu dulci amintiri de care nu vă veţi putea despărţi
întreg veacul care v-a fost prescris. Copilăria va fi cu noi, căci
ea este în noi.
De câte ori ne-am întrebat ce înseamnă un caracter îndârjit, un
caracter invincibil, răspunsul a fost unul: acesta se naşte şi există
numai purtând amprentele pământului, a colţişorului de pământ
şi de cer, unde i-a fost dat omului să vadă lumina zilei. Un
caracter e ca gorunul şi stâncile. Nici o vijelie nu-l îndoaie, nici
un cutremur nu-l prăbuşeşte. Şi asta pentru că este izvodit dintrun răsărit de soare, dintr-un murmur de izvor, dintr-o picătură de
rouă, dintr-un colţ de cer străluminat de razele aştrilor, dintr-o
frântură de legendă sau snoavă ascultată în jurul unui foc din
vatră, din cântecul de leagăn îngânat de măicuţa sau din umbra
unui nuc rotat din cuvântul unui moş sfătos... Un caracter afirmă
o credinţă, o vrere, însoţind-o şi purtând-o pe aripile
zbuciumatului creator, înnobilând-o şi insuflându-i încredere
într-un viitor mai bun, moralitate civică ireproşabilă, mărinimie,
bunătate, inteligenţă, bună înţelegere etc. Amprenta locurilor
unde v-a fost dat să vă naşteţi v-a dăruit dârzenia celor ce înving,
dârzenie preschimbată într-o veritabilă datorie.
Indiscutabil, un caracter îndârjit e întotdeauna cel însoţit de
conştiinţa naţională. Numai dacă există acest sacru sentiment
al conştiinţei naţionale în fiinţa şi respiraţia unui caracter,
acesta din urmă va trece pe pământ sub semnul veşniciei;
nimeni şi nimic niciodată nu-1 va putea manipula şi mutila.
Căci omul nu este numai o inteligenţă, care încearcă să aplice
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făpturile şi pornirile sale, ci este în acelaşi timp o conştiinţă.
Prin conştiinţă se afirmă adevărul de viaţă şi binele omenesc.
Conştiinţa naţională este pulsul gândirii şi raţiunii noastre, ea
este fascicula de lumină cea mai preţioasă, fie oricât de fragilă,
în această lume a haosului şi degradării morale nemaipomenite.
Conştiinţa naţională este lumina harului, a virtuţilor şi a
inteligenţei noastre.
Împrejurările în care ne trecem veacul nu preţuiesc prea mult
în comparaţie cu firea omului înarmat cu conştiinţă naţională.
Aceasta niciodată nu va accepta trădarea, despărţirea de sine.
Strămutat pe alte meleaguri, benevol sau prin surghiunire,
caracterul marcat de prima rază a conştiinţei naţionale, care
mai înseamnîă conştiinţa de sine, conştiinţa propriei identităţi,
va duce pretutindeni frământarea şi speranţa, simţul datoriei şi
al credinţei ireversibile, transformând conştiinţa-i într-un
templu, în care va găsi mereu linişte şi alinare.
Aventurile vieţii noastre sunt cele ale conştiinţei colective,
zise naţionale. Şi niciodată nu ne vom putea lepăda de ea,
pentru că aceasta ar însemna să ne lepădăm de noi înşine, cum
ne amintea încă înţeleptul Nicolae Iorga.
3. Solie c[tre lumin[

G.F.: „În strădania de a asigura prosperarea noilor
generaţii de cercetători şi nu numai mi-am văzut rostul
întotdeauna. La viitorul acestora mă poartă gândul şi dorul
neîncetat. Mi-a plăcut să mă consider un meditativ, cu un
fel de a fi neobişnuit, un înzestrat polivalent, plin de
culoare, temperament şi expresivitate. E mult prea bine că
Bunul Dumnezeu mi-a dăruit chimia ca un domeniu de
activitate, aici am găsit gândul impregnant de fantezie, aici
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am intuit o mulţime de posibilităţi de a face mai bună viaţa
celor ce prin truda lor făuresc bunurile materiale şi
spirituale. Chimia este o artă, sinteza chimică este o
adevărată arhitectură, iar noi suntem actorii acestei arte”...
cităm din eseul „Oglinda vieţii” inclus în volumul
biobibliografic al savantului Dumitru Batâr. La ce lucraţi
acum, domnule profesor, care e cartea care, avem
certitudinea, ne va bucura...
D.B.: Mă aflu la căpătâiul unui dicţionar enciclopedic de
chimie, zis, deocamdată „Solie către lumină”. Lucrarea se
prezintă drept o minienciclopedie în domeniu, adresată cu
precădere tineretului studios. Faptul îşi are explicaţie. In
viziunea noastră, credinţa în adevăr şi în memoria înaintaşilor,
competenţa şi dexteritatea profesională, nobleţea în
manifestări, creativitatea în intenţii, temeinicia în abordări,
receptivitatea la tot ce e nou şi viabil trebuie să intre temeinic
în viaţa celor tineri. Lupta pentru mai multă lumină nu trebuie
să-i părăsească nicicând; ei trebuie să-şi găsească adevăratele
delicii ale vieţii în cunoaştere şi inovare întru prosperare.
Oriunde se vor afla, trebuie să considere că fac o muncă de cea
mai mare responsabilitate. Numai astfel vor avea conştiinţa
împlinită; conştiinţa lucrului bine făcut şi satisfacţia unor mari
bucurii sufleteşti.
Prin urmare, tinerii vor găsi în cele peste nouă sute de
articole înglobate în dicţionarul enciclopedic date despre toate
elementele chimice care constituie pământul şi aştrii cereşti, un
număr mare dintre compuşii pe care acestea îi formează
(îmbrăcaţi în haina Nomenclaturii elaborate de Uniunea
Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată), precum şi nume de
savanţi care au făcut ca chimia să pătrundă adânc în viaţa
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noastră. Tot aici am inclus şi o serie de experienţe chimice
distractive pentru a demonstra că chimia nu e numai extrem de
utilă, ci şi distractivă.
G.F.: Teze demne de atenţia tuturor investigatorilor...
D.B.: Fără îndoială, lucrarea nu se adresează numai
tineretului studios (elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi), care
vrea să se implice în cercetare şi caută să-şi lărgească orizontul
cunoaşterii. Ea oferă o suficientă informaţie utilă unui cerc mai
larg de doritori de a cunoaşte noţiunile de bază din domeniul
chimiei, care se îmbogăţeşte mereu; unele domenii ale chimiei
mai vechi sau altele mai noi pe cale de pătrundere şi afirmare
în viaţa cotidiană; reînnoirea şi îmbogăţirea nomenclaturii
chimice, adaptarea ei permanentă la specificul limbii române; o
serie de curiozităţi sau momente relaxante care conferă un
suflu personal domeniului (gânduri intime ale unor erudiţi care
au avut şi au ştiut a spune, întâmplări amuzante, diverse jocuri
chimice, paradoxuri etc.); noile descoperiri capabile să schimbe
opiniile general acceptate şi în cele din urmă viaţa comunităţii;
o bogată şi emoţionantă iconografie care reflectă peisaje
basarabene, chipuri de savanţi îndrăgiţi şi onoraţi de toată
lumea, ustensile de laborator, imagini ale unor splendide
edificii moleculare de mare interes pentru industrie, sănătatea
şi manifestarea vieţii, unele configuraţii electronice ale
atomilor elementelor chimice etc.
G.F.: În postfaţă autorul ne oferă cu discreţie o serie de
confesiuni despre sine, despre ştiinţă, lume şi viaţă,
convingându-ne că orice carte poartă pecetea personalităţii
celui ce o scrie, mai ales dacă acestuia i-a fost dat să
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parcurgă un dramatic drum al vieţii, acumulând o
experienţă pe măsură, informaţia oferită în domeniul
propus rămânând una îndeosebi de cuprinzătoare...
D.B.: Indiscutabil, nu toţi termenii din domeniul chimiei au
putut fi cuprinşi sau dezvoltaţi aici. Pornind de la experienţa
noastră didactică, de la cea din munca de cercetare şi de la cea
din preocupările de publicistică, am căutat măcar să umplem
cât de cât un gol care se simţea demult. Ne-am dorit, în primul
rând, să incităm pasiunea pentru chimie în rândul tinerilor, căci
numai tinereţea e şi vis, şi cutezanţă, şi viitor, şi mândrie, şi
speranţă. Ea e datoare să pătrundă în tainele chimiei. E un
drum anevoios, ce-i drept, dar un drum spre prosperare şi
progres.
G.F.: Integrarea omului în mediul universal presupune,
evident, şi anumite deziderate, concretizări...
D.B.: Să perseverăm cu dragoste şi tact la pregătirea tinerilor
specialişti pentru această atât de grea şi pretenţioasă meserie –
cercetarea, oferindu-le sprijinul fără a-i umili, manifestând
exigenţă faţă de ei, dar şi acordându-le o încredere
stimulatoare, apărându-i, la nevoie. Am răsărit şi noi ca savanţi
din frumuseţea, bogăţia, subtilitatea şi enigmele chimiei, atraşi
de binefacerile acestui domeniu, căruia îi vom rămâne
îndatoraţi până la capătul vieţii, mai ales pentru abordarea unor
teme de importanţă esenţială, precum prevenirea poluării
mediului şi a reducerii noxelor, condiţionarea apelor potabile şi
industriale şi depoluarea apelor reziduale, trecerea la tehnologii
energo-materialo-sciento intensive a industriei autohtone –
toate părţi componente ale Problemei primordiale a ştiinţei care
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constă în asigurarea securităţii energetice şi ecologice,
eradicarea sărăciei şi ameliorarea sănătăţii publice.
G.F.: Savantul Dumitru Batâr a fost, intuim, ghidat mereu de
un Crez...
D.B.: Crezul meu a fost ca prin muncă să fiu un devotat
slujitor al neamului. De-a lungul deceniilor am tot depănat
istorii hazlii, curiozităţi ciudate, întâmplări pasionante din
lumea chimiei, turnând pagini amuzante şi totodată instructive
prin conţinut pentru căutătorii de adevăr. O viaţă de om am
insistat să insuflu tineretului studios interesul faţă de chimie,
dragostea şi perseverenţa pentru muncă. M-am străduit în
permanenţă şi am reuşit întrucâtva să păstrez nealterată
memoria celor care au ridicat edificiul ştiinţei aici, la noi, mai
ales că puţinele pagini de istorie a chimiei în Moldova sunt, în
majoritatea lor, adunate şi reconstituite foarte sumar şi de
foarte multe ori eronat. Vrerea mea a fost şi este să întreţin
mereu aprinsă candela chimiei în faţa tineretului studios, pentru
a-i reda pietatea şi credinţa, nu doar de ordin religios, ci, mai
ales, de ordin civic, etic, moral, în atitudinea faţă de chimie,
pentru că sunt conştient că aceasta îl va ajuta să devină un
deschizător de căi spre progres, implicit spre o viaţă decentă.
G.F.: Pentru aceasta e nevoie de atitudine şi iar
atitudine...
D.B.: Trebuie să simţi sfârşitul implacabil şi să-ţi redactezi
testamentul. Am avut prilejul de a participa direct la edificarea
chimiei, plăsmuind şi unele letopiseţe din filele de cronică
cotidiană, şi până la ultima suflare nu voi înceta să conving
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omenirea în care suntem integraţi prin procesul globalizării că
plaiul nostru mioritic e cel mai frumos şi prosper din lume, mai
ales prin patrimoniul lui cultural şi istoric.
Fiece cetăţean, fiece om al muncii (dar om al muncii este şi
savantul) dacă perseverează, munceşte şi crede în izbândă,
reuşeşte, chiar dacă nu atinge ceea ce şi-a propus iniţial.
Important este că, poate, anume el află cheia fermecată spre aşi aduce propriul aport în uriaşul efort comun. E necesar doar
să fii atent şi receptiv din fire la noile adieri ale timpului şi la
necesităţile dictate de acesta; să atragi tineretul către studiul
chimiei, ştiinţa care a adus cele mai bune servicii comunităţii.
Îmi doresc o ploaie de vocaţie pe tot întinsul plaiului străbun.
Să nu uităm numele neamului din care ne-am ridicat şi a cărui
istorie a fost străfulgerată de luminoasa figură a lui Traian şi de
jertfa marelui Decebal. Vocaţia e o mare vrăjitoare care
odihneşte una sau mai multe generaţii ca apoi să izbucnească
prin scânteieri neaşteptate într-un strănepot. Trecutul
totdeauna acordă viitor prezentului. Doresc să clocotească
bucuriile în case şi în suflete. Iar buteştenilor mei dragi le-aş
spune în grai viu, dar mai ales pe tăcute, că sunt mereu în
sufletul meu, în viaţa mea, în amintirea mea, în fiinţa mea. Îi
iubesc cu uitare de sine ca pe o parte a copilăriei mele şi
dorinţa mea e să-i văd mereu iubitori de Ţară, de Limbă şi de
Neam.
G.F.: Înaintarea în timp nu e deloc simplă...
D.B.: „Este o însuşire regească să faci bine şi să rămâi surd la
„insulte” spunea filosoful atenian Antistene. Să întâmpini cu
linişte sufletească şi să suporţi tot ceea ce se întâmplă în viaţă
cu inima sus şi cu zâmbetul pe buze. Cât trăieşti, sileşte-te să
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ajungi om de bine, să transmiţi mai departe ceea ce ai primit şi
să transmiţi îmbunătăţit, înfrumuseţând cu înţelepciune,
prezentul. Savantul de mâine se doreşte unul de largă reputaţie
internaţională graţie înaltei competenţe ştiinţifice şi a
profesionalismului performant, fiinţă de nestăvilită cutezanţă,
neobosită ardere şi dragoste de muncă, adică omul marilor şi
tulburătoarelor pasiuni, al optimismului şi năzuinţelor spre mai
bine întru îmblânzirea timpului. Memoria eternă este suprema
consolare care se promite omului, dar trebuie să o meriţi şi prea
puţini au această favoare. Speranţa mea pentru ziua de mâine
sunt cetăţenii devotaţi care vor fauri bunuri materiale şi
spirituale pentru bunăstarea şi fericirea compatrioţilor, vor
ocroti limba maternă de vulgarizare şi „moldovenizare”
excesivă, vor închide robinetele poluante, vor pune în circulaţie
istoria adevărului dând o ripostă definitivă falsului şi
demagogiei politice, vor face ca neamul nostru să devină
viguros şi prosper, pentru ca să ne sune în memorie freamătul
codrului de stejari şi să ne apară în faţa ochilor harta ţării
întregită, aşa cum a fost odată.
G.F.: Anii pe care i-aţi parcurs s-au adeverit doldora de
sensuri...
D.B.: Am făcut în această viaţă ce a fost în puterile mele.
Dumnezeu m-a povăţuit în toate. Fac parte dintr-o promoţie de
aur. Nici o altă promoţie de până şi de după ea nu a înregistrat
asemenea rezultate. Nici o altă promoţie de după cel de-al
Doilea Război Mondial nu a fost supusă suferinţei şi răbdării ca
promoţia noastră. Dar am ieşit învingători, pentru că am avut
sentimentul stimei faţă de originile noastre, faţă de părinţi, faţă
de locurile natale, pentru că am avut dragoste de carte, pentru
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că am perseverat cu toate fibrele fiinţei noastre. Am muncit
mereu de-a lungul a 60 de ani, ceea ce demolează afirmaţia
despre tristeţea vârstei a treia, împovărate de „haine grele”. Tot
ce am reuşit în viaţă datorez muncii asidue, perseverenţei, căci
mai mult am tăcut şi am trudit, am trudit şi am tăcut.
G.F.: Anturajul şi eul creator – în ce raport le-aţi defini?
D.B.: Relaţiile dintre colegi, dintre oamenii de ştiinţă, dintre
maeştri şi învăţăcei, dintre prieteni şi neprieteni sunt destul de
complicate, uneori imprevizibile. În viaţă n-am suportat
mincinoşii, făţărnicii, ipocriţii, aroganţii, mancurţii, n-am
agreat umilinţa, obrăznicia, violenţa, represiunile. Pe bicisnici
i-am lăsat să-i judece Dumnezeu. Pe cei ce mi-au făcut rău, iam iertat demult. De pe creasta zbuciumatelor vremuri de azi
îmi exprim încrederea în ziua de mâine pe care o văd mai bună,
mai frumoasă şi mai prosperă.
G.F.: Aţi scris multe, multe cărţi. Care credeţi că vă
reprezintă în mod deosebit?
D.B.: De obicei, aproape toţi autorii, când sunt întrebaţi care
le este cea mai dragă carte din cele cărora le-au dat viaţă, dau
un răspuns care mi se pare evaziv: cea pe care o vor scrie în
viitor. Eu voi face o excepţie de la acest aproape tradiţional
răspuns şi voi afirma fără vreo ezitare că „Solie către lumină”
mi-e cartea cea mai scumpă. Cu adevărat cea mai scumpă,
pentru că gândul de a o scrie a încolţit în copilărie şi a fost un
gând firesc, nevinovat. Se pare că atunci, inconştient, am intuit
misiunea venirii mele în această viaţă.
G.F.: Vă mulţumim pentru timpul ce ni l-aţi acordat şi vă
dorim spor la lucru în continuare.
Iulie 2003,
Iunie 2012
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

VIZIUNEA IUBIRII ÎN POEZIA
SVETLANEI LUPU
Prin structură mentală şi
proces de elaborare a expresiei,
cântăreţului genuin şi poetului de
imaginaţie predominant emotivă,
Svetlana Lupu şi-a organizat
îndelung o complexă şi amănunţită
cosmologie, care a alcătuit substratul
întregii sale opere. Scrisul său este
expresia vastei viziuni asupra
universului, de la a cărui perspectvă
a înţeles să cuprindă întregul vieţii,
rostind acest întreg în toată
plenitudinea sa interioară de nostalgia înjghebată încă de
timpuriu, dar dată la iveală la maturitate pe vremea când se afla
,,rob al muncii” în patria lui Dostoievski, Tolstoi, Gogol şi
Esenin, apărând în faţa cititorilor săi ca o poetă maturizată,
pasionată de formele, simetriile şi sensurile adânci ale poeziei
clasice, pe care o cuprinde cu un echilibru al expresiei, lăsând
să apară adesea exaltarea şi tonul inspirat, dar şi ( e drept, fără
o abordare largă şi bine face) formele poeziei moderne.
Criticul şi istoricul literar care a eludat cu bună ştiinţă
sau din necunoaşterea existenţei acestei poete, dacă va încerca
desprinderea din aceste două premize ( clasic şi modern) va fi
artificială şi, în orice caz, mutilantă pentru unitatea sa
interioară, pentru că personalitatea poetei apare nu numai în
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continuarea unei concepţii generale despre lume, ci îşi află aici
şi adevărata ambianţă, am spune nutritivă
Fără îndoială aderenţa poeziei sale la coordonatele
cosmologice, sunt eflorescenţe supreme ale viziunii originare.
Elementele viziunii apar ca o expresie a unei formule
mentale de riguroasă elaborare cu adiacenţă la marea poezie
feminină românească susţinută de Elena Farago, Magda Isanos,
Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Galina Furdui, Leonida Lari
ori Steliana Grama.
În poemele sale, Svetlana Lupu cântă fiinţa omului în
accente de o cutremurătoare frumuseţe, privind omul şi viaţa
lui ca un sunet în marea muzică a universului, provocându-i
vibraţia concordantă a tuturor armonicelor sale. Aş spune că
aştri sunt solicitaţi de poezia ei, să devină muzicanţii acestui
univers poetic.
Şi destinul, în poezia Svetlanei Lupu are o funcţie
cosmică.
Sunt un cântec zbuciumat
sol şi lună plină,
cu destin de vis curmat
o captivă fără vină?
(Cine sunt ? p. 15)
în altă poezie :
O fugă-n ieri e jocul nostru de vocale
un zbor nocturn legaţi cu sforile de zmeu,
în miez de toamnă - ploaie caldă cu petale,
spre tine - punte din culori de curcubeu
(Culorile curcubeului, p. 27)
sau în poezia ,, Cursa destinului !:
Geamăt mut în zâmbet fals încui
nor de fulgi culeg în primăvară
înghiţind apusul amărui...
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şi din dor te smulg să nu mai doară.
(p.29)
Poeta crede şi prin credinţă speră. În poezia Svetlanei
Lupu, speranţa este legată de o doleanţă încă nerealizată şi este
aţintită spre viitor. Aşteptarea, anticiparea pot fi observate în
poeziile ei:
În altă poemă îşi crează destinul în ziua a şaptea, fiindcă
deunăzi s-a făcut cam strâmt în calendar
nu mai încap duminicile
şi am creat destin duminical
se îmbulzesc de-aseară agitate
o sâmbătă şi-o vineri după-amiază
(Destin, p. 74)
Analizează, în unele poeme locul pe care speranţa o are
în numeroasele sfere ale vieţii afective ale omului şi constată că
uneori destinul e ,,ucis” şi omul nu va putea ajunge niciodată la
realizarea intenţiilor sale, ca de exemplu în dragoste, în
prietenie, etc. Dar, tot ea ne spune că speranţa e întotdeauna
necesară omului.
Ieri jumătăţi eram dintr-un întreg,
singurătăţii azi mai cos o zdreanţă,
de-amurgul ud cărările îmi leg:
tu ai ucis o ultimă speranţă.
( Speranţe ucise p. 36)
Cu toate acestea, speranţa continuă să existe, licăreşte
chiar şi atunci când totul pledează împotrivă, când aproape nu
mai există şanse de realizare a scopului propus.Iluziile nu
aşteaptă nici un răspuns de la nimeni. Speranţa este legată de
viitor, se adresează viitorului şi e o chemare a viitorului. Atunci
când speranţa se pierde, iluziile devin o formă de negare a
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idealurilor pe al căror ,, mormânt” germinează, rămânând ca o
placă funerară consolatoare pe locul unde au fost îngropate
speranţele de odinioară.
Lirismul Svetlanei Lupu prin iradiere emotivă,
intonează un imn închinat sferelor, alcătuieşte matricea
universală care conţine, explică teoretic şi călăuzeşte obârşia
tuturor poeziilor sale care sunt opera unui spirit inteligent. care
recunoaşte şi îşi face din ea un templu:
De ploaie fug în poezie
și cenușiul colorez
în purpuriu, albastru, verde:
și-mi este dor, aștept, visez...
(Refugiu în poezie p. 19)
iată cum dorul o aduce în poezie pentru că dorul rotunjeşte
poeziile sale cu stropii de rouă puri ai dimineţilor trăite printre
străini şi îi dă lumina luminilor prin care să vadă:
C-așa-i Moldova mea la mine-acasă:
cu demnitate fără buzunar,
cu verb cam scund, la portu-i nefăloasă,
de dor purtată ca poet hoinar.
(Dor de ţară, p.25)
E vorba de acea provincie a Moldovei numită Basrabia care
peste două secole a rămas sub jugurl ţarismului rusesc apoi al
bolşevismului şi comunismului sovietic.
Ca şi la Steliana Grama, o altă mare poetă basarabeană, cu
care are similitudini doar atunci când vorbeşte de dragostea de
ţară şi de iubire, la Svetlana Lupu găsim sentimente nobile faţă
de patria mamă, comună tuturor românilor – România - pe care
o cântă prin cuvinte de celebrare. Atunci când dorul este
arzător, pentru a-l stâmpăra; mai lasă:
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... din treburi şi-un pic certată
de toamna, ca întruna repezită
precum că a rămas nemăturată,
cu vrafuri de rugină împânzită,
şi peste Prut am alergat flămândă...
Nu, nu de pâine, e şi-aici gustoasă,
ci de dulceaţa din silaba blândă de-acolo, unde limba-i mai acasă.
(În ospeţie, p. 24)
Svetlana ştie că dorul intră în categoriile existenţei
noastre; dorul înseamnă tinereţe, vigoare, nelinişte, visare.
Dorul ne pune mereu în aşteptarea unui început. Dorul cum
spune Lucian Blaga uneori ne despoaie primăvara trupului,
fruntea şi nopţile.
De la o anumită vârstă dorul devine o stare complexă, o
vrajă, o euforie care vrea să spargă zidul de gheaţă al timpului
trezind amintiri care nu pot fi şterse şi cu toată introspectarea
lucidităţii noastre, nu le putem tempera clocotul vulcanic,
clocot care în poemele din acest volum se revarsă ca lava unui
Vezuvi asupra cititorului:
Iar toamna stă acasă, supărată,
nemăturată, rece, neculeasă...
De-ar ştie ea, cum e când ţi-e furată
comoara care-ţi e cea mai aleasă,
ar înţelege: în zădar mă ceartă,
căci nu un moft, un rug aprins mă mână,
un dor ce peste Prut din nou m-aşteaptă
să vin la limba mea cea mai română.
( În ospeţie, p. 24)
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Alimentată forţat, ca şi ceilaţi locuitori ai Basarabiei din
dintr-o limbă străină impusă de ocupant, are grijă să nu uite
limba noastră strămoşească
Dacă marele poet Grigorie Vieru, ne spune că:
În aceeaşi Limbă
Toată lumea plânge
În aceeaşi limbă
Râde un pământ.
iar alt mare poet basarabean Nicolae Dabija, lasă copiilor
drept testament:
[...] Această limbă făr’ de moarte
Şi, plină de dumnezeire,
Să-i duci lumina mai departe
Svetlana Lupu ne spune că un rug aprins o mână peste
Prut fiindcă
... ştie ea, cum e când ţi-e furată
comoara care-ţi e cea mai aleasă,
ar înţelege: în zădar mă ceartă,
căci nu un moft, un rug aprins mă mână,
un dor ce peste Prut din nou m-aşteaptă
să vin la limba mea cea mai română.
(În ospeţie p. 24)
Înţelegerea sa elastică, prin absorbirea fluviului de idei
nesfârşite ale lumii au fecundat împlinirea unor simţuri pure
izvorăte treptat din primordialul inform: iubirea, iubind
principiul doricului.
Puţinii exegeţi pe care Svetlana Lupu i-a avut până acum,
au încercat să explice cititorilor săi, că poezia ei este una de
dragoste. Inexact. Iubirea nu trebuie înţeleasă într-un singur
sens. Ea are mai multe valenţe. Iubirea nu poate fi o poruncă.
Singurul lucru care se poate obţine cu ajutorul poruncii este
hotărârea coştientă de a iubi.
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Cu toată puterea pe care îl are acest sentiment, experienţa
vieţii ne arată cum lumea nu poate fi schimbată numai prin
propovăduirea iubirii.generale. Eroul lui Sartre din piesa de
teatru Diavolul şi Bunul Dumnezeu 36 înţelege iubirea pe baza
propriei experienţe. ,, Am dorit o iubire curată. Ce prostie! A
iubii, înseamnă că împreună cu alţii să urăşti un duşman
comun... Am dorit binele... Ce prostie! Acum pe pământ Binele
şi Răul sunt de nedespărţit.! Trebuie să accepţi să fi rău pentru
a deveni bun.”
Valoarea morală a sentimentului de
iubire este,
prinurmare, o mărime variabilă
În poezia de iubire, de dragoste, este într-o permanentă
căutare. Nu se mărgineşte la înfăţişări şi declaraţii. Năzuieşte
către esenţe, către puterile primordiale care explică
întâmplările.
Tensiunea înaltă a eneregiei creatoare explică cititorului
setea de alsolut a poetei, vigoarea convingerilor sale şi
fermitatea cu care le susţine şi le apără. Fiinţa ei este construită
din fervori, este sinceră cu sine şi cu ceilalţi fiindcă ştie că
atunci când eşti sincer cu tine însuţi, poţi fi sincer şi cu semenii
tăi. Respinge prin poeziile sale de dragoste, tot ceea ce îi apare
aberant, îmbrăţişează în schimb cu căldură tot ceea ce
corespunde fondului său sufletesc, temperamentului şi
formaţiei sale mentale. Există în poemele sale de iubire o
confruntare cu propria sa structură.
Are aşadar convingerile ferme, cultivă tonul hotărât
apodictic:
Iubite, ne-am atins de veșnicie
singurătățile din suflet îmblânzind,
dulci amintiri remediu să ne fie
36

P. Sartre teatru p. 317
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când viscolul tristeților ne prind.
(Fantastica minune p. 23)
Ştie că simţul relativităţii umane şi universale nu-i pot
alcătui principiul cardinal al vieţii sale intelectuale, dar spiritul
său nuanţat poartă o sete de absolut, o nevoie de certitudini
indiscutabile.
Poeta trăieşte şi se regăseşte în tonurile calde ale poeziei
lui Ion Minulescu, Vasile Voiculescu Esenin sau Steliana
Grama, dar când scrie despre dragostea de patrie, ne aduce
aminte de George Coşbuc, Octavian Goga ori Aron Cotruş
Iată o strofă dintr-o poezie care ne aduce aminte de
Romanţa celei care minte a lui Ion Minulescu :
M-am descântat de dorul pentru tine,
fum de tămâie-n pat am aşternut
amurgul de-amintiri să nu suspine,
să nu tresară-n vis cu fulgi cernut
(Descântecul dezlegat p. 30)
În femeia iubită, ca şi în propria individualitate, poeta
descoperă magia simplităţii, mereu amintind de zilele de
început. Femeia în ipostaza de iubită, încarnează, aşadar, ceva
din energia şi vitalitatea Genezei, energie care i se revelează în
primul rând prin sentimentul iubirii.Iubirea apare în acest caz
ca moment al unui fel de iluminare launtrică. Ca şi la Blaga,m,
poeta Svetlana Lupu, a aprins focurile iubirii pe bolţile poeziei
sale. Erosul apare ca atenuare sau anulare a principiului
alterităţii, constituind puntea de legătură cu realitatea originară
a universului: fumegă asemeni unor fumuri de jertfă.
Feminismul este ridicat la rang de divinitate, apărând ca
fiind una din cele mai mari taine ale existanţei, dragostea fiind
ruptă din rândul celor sacre. Altfel spus, eul realizează relaţia
sa de identificare cu celălalt în măsura în care ambele entităţi
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se descoperă ca participante, printr-o substanţă comună la
spaţiul Genezei.
În dinamismul transformator al structurii imaginilor, de
la structura mitului antropogonic plecând, de aici se va
deschide o altă dimensiune a alcătuirii lumii, în mitul poetic al
Svetlanei Lupu.
:
Iubirea ca factor cosmic este o idee fundamentală a
miturilor fecundităţii. Cum apreciază florcloriştii şi istoricii
religiilor, într-un text mitic sau ritual, ,,femeia nu însemnează
niciodată Ť femeia ť,” ci se referă la principiul cosmologic
manifestat în ea.
În miturile străvechi femeia, reprezentată ca o Zeiţă Mamă, simboliza fertilitatea şi naşterea Cosmosului Ca Zeiţă a
Pământului, din care toate pornesc şi în care toate se întorc.
Este un sens orphic această naştere a sufletului pe buzele calde
ale femeii cufundată în lanul de grâu, ca viziune mitică a
regenerării fiinţei umane prin foc.Pentru poetă, focul, ca în
doctrinele pythagoricienilor, este în toate şi se iscă din toate, şi
ca simbol al iubirii este un factor al totalizării cosmice .
Desigur, poeziile dedicate dragostei, din acest volum,
nu sfârşesc cu ceea ce noi am reprodus aici. Lăsăm cititorului
plăcerea de ale lectura şi de a se regăsi în ele., fiindcă, erotica
este, pentru oricare poet o piatră de încercare, poate consacra
prin expresie personală, sinceritate şi adâncime a emoţiei, prin
noútate a accentului (din acest punct de vedere Svetlana Lupu
excelează). Poemele erotice ale Svetlanei Lupu sunt create în
climate de incandescenţă, când lava care se revărsa, putea fi
îndiriguită, fără aşi pierde dogoarea.
Cele trei cicluri din acest volum: Metamorfoza iubirii,
Verdele din noi şi Muguri captivi dau únitate idei poetice
elaborată de Svetlana Lupu şi prin aceasta constatăm valoarea
ei, indubitabilă.
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Suntem convinşi că averm în faţa noastră un astru
strălucitor în poezia basarabeană în special şi în cea
românească, în general.
***
TRAIAN VASILCĂU
***
Eu duc de mână umbra
Ca-n visul de cândva.
Din tine-avan mă ceartă
Tăcerea singurea.
Căldură ai de gheaţă
Ca ploaia ce-mi părea
O fată despletită
În amintirea mea.
Ai, ce mai taci, Iubire,
Că-mi fulgeri inima!
Din noapte-mi pleci şi, totuşi,
Din ziuă nu pleca!
***
Sunt cer, sunt şi pământ,
Sunt rai, dar sunt şi iad.
Mă-nalţ în voi şi cad
Şi-ntruna cânt.
Sunt rană de argint,
În care se privesc
Şi plop, şi sfânt ceresc
Şi nu se mint.
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Da-n zori dezmoştenit
De-nvingător şi-nvins,
În foc, de soare-ncins,
Voi fi-nflorit.
***
Ce trist e pomu-n care nu-s copii
Să ia din rodul cerului divin,
E ca un schit în care nu vin vii,
Nici morţii din luturi evadaţi nu vin.
Duminici salvatoare de păcat
Bat clopotiri de rai şi n-auzim.
Noi locuim Golgota şi nu ştim
Că suntem ce nu vrea să fim cel ’Nalt.
Iubirea Lui nu-i de închiriat,
Ea se oferă celor de-l cuvântă
Şi când mai toţi îl răstignesc, tu-l cântă
Că n-o s-avem în veac alt împărat,
Ce-o să ne soarbă plânsul ca pe-un vin
Acum şi-n vecii vecilor. Amin.

***
E atâta frumseţe nescrisă în jur,
Răstignită în Alb treci pe drum şi o stea te cuprinde,
Năpădit de-al tăcerilor zumzet trec singur şi pur,
Pe sub luna-mpletind salbe noi de colinde.
E atâta frumseţe nescrisă în jur...
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Rană
Copacu-ngenuncheat la drum
De roadă şi de noapte grea
Şi nimeni nu-i să-i bandajeze
Rana şi o proptea să-i dea.
Copac grăind fără cuvânt
Cu păsări de omăt în seară
Şi nimeni nu-i să-i bandajeze
Rana ce trupu-i înfioară.
Şi doar în vis se zmulge, frânt,
Zburând prin cer, spre-un alt pământ.
Motiv popular
Decât, maică, mă năşteai
Mai bine-un schit înălţai
Şi în el sădeai un crin
Pentru Mirele Divin.
Când să crească, fir cu fir,
Să-l îmbraci în patrafir,
Să te-ngroape-n liturghii
De aici până-n vecii.
Şi-ntr-o zi ca Învierea
Potopească-te tăcerea
Crinului în cer chemat
La porţi mari de împărat,
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Crin pe post de nobil sire
La o dalbă monastire.
Viaţa mea
Tăcere de până la naştere,
Tăcere de după cunoaştere.
Hotărâre
De-o preadurere-n veci înzăpezită
E inima – acest copil stingher,
Un cer plăpând, surpat într-un alt cer
Dintr-o boltire tot mai infinită.
Ninge şi prin nămeţii de candoare
Aud trecând colinde româneşti.
Din lumea lor, ce nesfârşit răsare,
N-aş evada spre raiuri pământeşti.
Cercarea vremilor fără cocori
Dă iama-n toţi şi eu, fără tăgadă,
N-am să cobor din munţi colindători,
Am să mă dau strămoşul de zăpadă!
Nu mai muriţi, vă rog, sub lună nouă,
Purtând odăjdii albe de Cuvânt,
M-am hotărât: vecia v-o las vouă,
Demult n-am fost chemat în cer să cânt
Şi plec pe-o zi, pe-o noapte, poate două
Şi-am să revin în toţi. Fac jurământ!
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Ambrozie

Ultima dorinţă
In memoriam Ioan

Ca după-un vis ce ţi-a bătut în soartă
Să-mbraci costumul preferat în zori,
Să iai un microbuz de lângă poartă
Şi-n casa-şi părintească-a juns să mori.
Balada cărăbuşului
În ziua cea, mergând fără vreo grabă
Prin şesul clipei ce-nflorea abia
Copilul meu a întâlnit în iarbă
Un cărăbuş ce nu putea zbura.
L-am luat în palme, i-am şoptit o rugă,
Şi-n cer i-am făcut vânt, dar a căzut
Şi brusc doi oameni l-au călcat în fugă
Şi nici au regretat ce au pierdut.
Târziu era şi luna se ivise
Şi doar copilul peste cărăbuş
Plângea necontenit ca un arcuş:
„Ei sunt nebuni, nebuni fiindcă ucise!”
Da-n depărtarea lumii fără Duhul
Hohot de râs cutremura văzduhul.
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Uşa din infinit
O uşă văd, departe, prea departe,
Tot mai departe-i uşa de granit,
Aproape e şi nu mai e aproape
Uşa ce dă exact în infinit.
Numai un pas şi-o s-o deschizi cu gândul,
Numai un pas şi-o pierzi la nesfârşit,
Dacă eram neprihăniţi, la sigur,
Nu se îndepărta în infinit.
O uşă grea, de după care cerul
Oficiază crini, cu glas smerit,
Plângându-ne pe noi, pe cei de-aleargă
Spre uşa ce aleargă-n infinit.
Cântec trist şi popular
Mi-a venit moartea frumoasă
Când eram plecat de-acasă
Şi pe deal m-o întâlnit,
M-am făcut că n-am zărit
Chipul ei, umbruţă rară
Şi-acum singur stau în sară.
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Somnul
Era-n ajunul nunţii lui Oreste
Şi-avu un vis nebun să prindă peşte
Şi-n noaptea nopţilor ce-avea să vie
Prinse un somn imens cum nu-s să fie.
Din barcă-l pescuise drept de gură
Şi mi-l legase-apoi strâns de centură,
Trăgându-l înspre mal, ca pe-o comoară,
Şi, surâzând, şi-aprinse o ţigară.
Da-n clipa când se bucură mai tare
Brusc peştele se-ntoarse pe spinare
Şi-apoi, săltând din loc, ca-n roi de vise,
Mi-l înecă pe cel de-l stăpânise.
Vâsliră ani de-atunci pe-adânca baltă,
Dar fata nu s-a măritat şi-aşteaptă.
Mănăstirească
Învelită cu ţărână
Doarme maica în grădină.
În veşminte de colinde
Vin rapsozii lacrimii.
Şi de-atâta veşnicie
Inima li-i ciocârlie,
Stareţă care aprinde
Luna şi luceferii.
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Izbânda în Cuvânt
La nesfârşit cuvântul Ţi-i, ceresc,
Eşti Nesfârşit, mai mult decât pământul
Şi ceru-ntreg, acum când te-ntâlnesc
La nunta unei iasomii cu vântul.
Un plop neînfrunzit: acesta sânt,
Sătul de primăveri, sătul de toamne,
Eu mă retrag în inima Ta, Doamne,
Să-mi dobândesc izbânda în Cuvânt.
Țara – minune
(Poem sugerat de Veaceslav Balacci)
Într-o ţară democrată,
Nici săracă, nici bogată,
Prostia-i legiuitoare,
Minciuna-i judecător.
Aici plebea-i fericită
Şi-i nespus de-ndrăgostită
De Puterea care-o minte
Cu alaiul ei sonor.
Ţară ca aici nu este
Nici sub cer, nici în poveste,
Unică, sărută mâna
Groaznicilor temniceri.
N-are-un ban de ceai sau pâine,
Şi primeşte pentru Mâine
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Doar citaţii la procese
Care-au fost să fie Ieri!
Hai, veniţi şi voi aicea
Să cunoaşteţi pitulicea,
Ce se crede vulturime
Guvernând pentru vecii.
Ţară faină, n-ai ce spune,
Ai conducători – minune,
De-aia nimeni nu-i trimite
Să se ducă pe pustii!
Balada lebedei însângerate
Pe apa lacului dintr-o grădină
De stele străjuită, fără vină
O lebădă plutea îndrăgostită
Spre taina, ei în noapte rătăcită.
În strai imaculat, cusut de zare,
Părea că e-o legitimă mirare
Şi-n clipa când îşi împlinise visul
Un glonte fără sunet, nepermisul,
Îi frânse ceru-n ochi şi depărtarea
Se prăbuşi în ei, găsindu-şi marea,
Din care s-a născut fără de pată
Să moară – lebădă însângerată.
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Argatul aristocrat
La al veciilor Palat
Sunt un argat aristocrat,
Ce seamănă neîncetat
Doar boabe de mister curat.
Şi-n timp ce-i istovit de munci
Rosteşte nesfârşite rugi
Şi nici nu cântă, ca nicicând
Să nu se-abată din Cuvânt.
O, de-ar uita ce vă spun eu
L-ar pierde chiar pe Dumnezeu.

Garoafa din castel
Îţi e aproape, vai, şi ce departe,
Perna gravidă e de lacrimi multe,
Zeii dezamăgiţi se-ntorc din sate
Spre cerul coborât să mi-o asculte.
Înmiresmarea zeilor – exclusă,
Când e bolnav de vămi oricare rege,
O, mamă în chirie, nu ai cum să
Mi-i reîntorci pe zei, se înţelege.
Şi ea, şuvoi de infinit fusese,
Dintr-un castel curgând spre lumi deşarte,
Şi dincolo de ura ce-o alese
Eu o iubeam pe viaţă şi pe moarte.
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Şi iar pe Viaţă... Floarea mea tăcută
În profunzimi, cărei i-am dus inel
Şi-un colier de-azur la sacra nuntă
Ce-o anulase vântul la castel.
Suflet răpus
Potopul verii a apus grădini,
Arici ucişi mă-ngenunche în cale,
Câinii de cald se-ascund pe sub maşini,
Inima mea se tânguie de jale.
Potopul verii stinge la un loc
Şi crin, şi spic, şi stea deasupra filei.
Câinele mort în scara unui bloc
E dus de gunoieri la râpa zilei.
Potopul verii nu are sfârşit,
Ne-nduplecată fire nemiloasă
Răpune orice suflet înflorit
Din ţara cu părinţii duşi de-acasă.
Claritate
Nu-s mare, nu-s mic, eu sunt, cât mă tăinuie zarea,
Un fir de nisip, pe care-l tot caută Marea.
***
Trâmbiţele deşteptării pentru cine azi mai sună?
Nu auzi potrivnicia hăulind în orice om?
Vrem măcar un an, o ziuă, ori un ceas de noapte bună
Şi apoi ce-o fi să fie – cruci plodească orice pom.
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Lumea noastră de ce plânge, aprinzând frunzişu-n
toamne
Şi n-o doare-atunci când doare firul verde sub nămeţi?
Mă îmbrac în patrafirul preaiubirii Tale, Doamne,
Şi mă duc pe-aripi de mierle până-n ceruri să mă ierţi.
Flautul
Când veni primăvara, atunci murise şi mama,
Din lacrima mea vântu-şi cioplise inel.
Blestemam şi pământul, şi cerul, fără să-mi dau seama,
Fiindcă nu-l cunoscusem pe El.
Îmi furase-ntr-o noapte poemele lupii trădării,
Şi-n zori le-au dat foc să mor şi eu singurel.
Eram în neştire cu totul, la pieptul pierzării,
Fiindcă nu-l cunoscusem pe El.
Da-ntr-o zi mi-a dat mâna lui caldă şi mi-a spus: „Se
poate
Să fii o Lumină-n amurg, ce n-apune defel.”
Şi-un flaut din clipa aceea mă zmulse din moarte,
Fiindcă îl cunoscusem pe El.
***
Cu paşi de întuneric, uşori, să nu se vadă,
Mamă, cu mormântul eroului necunoscut în ogradă.
Guvernul construit pe-un cimitir
Vine la mine zilnic un strămoş,
Bate uşor, precum un musafir
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Şi-mi face-acelaşi, ne-ncetat, reproş
Că mai permit să stea ca un cocoş
Guvernul construit pe-un cimitir.
Magii îi întind cupe cu vecii,
Cocorii îi dau sacre crizanteme,
În plete ceru-i ninge iasomii
Şi fără vreun motiv, oricum, se teme.
Şi la plecare, tainic, să mă mir,
Zburând peste nămeţii de uitare,
Strămoşu-mi spune iar, ca-ntr-un delir,
Despre-un guvern zidit pe-un cimitir,
Ce ne condamnă-n veci la-nsingurare.
Psalm
Fluturând izbânda pe umeri
Ca pe-o eşarfă,
Ajută-mă, Doamne, s-ajung
La ţărmul dragostei Tale.
Şi-n taină, de unul singur, să plâng.
Să nu mă-nveşnicesc în bezna lumii,
Candela Adevărului să-mi dai
Şi pacea fără margini a inimii albastre
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Din rai.
Ca-mpodobit de daruri cum n-am mai fost
Sub cer
Să mă arunc în largul divinului mister.
Rugăciune
Doamne, din preadepartele zării,
Străjuit de eroici Carpaţi,
Mai ajută, te rog, românimea,
Şi rămâi, mai rămâi între fraţi.
Doamne, din preaînaltele spaţii
De iubire, mai sus te înalţi,
Când te rog să ajuţi românimea
Şi pe veci să rămâi între fraţi.
Poem la poarta Ţării
La poarta Ţării mele am ajuns
C-un geamantan de acte şi dovezi
Că-n mine mai ai voie să visezi,
Că-n tine pot veni nu doar pe-ascuns.
La poarta Ţării mele aşteptăm
Un gardian cu revolver şi bici,
Care ne spune falnic că de-aici
Avem o Ţară ce n-o merităm.
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Şi-o vom avea, deşi suntem de-ocară
Şi-analfabeţi suntem, din doi în doi,
Şi că, surpriză mare!, de-alde noi
Prea n-are patrioţi această ţară.
Şi nici nu-i trebuie, când eu de zor
Veghez la poarta nopţii tuturor.
Cântec despre Ţară
Ţara noastră nu-i a noastră,
Ne e ţară de nevoie,
Aşteptăm pe noul Noe
Să ne dea o ţară-n cer.
Biată ţară-ngenuncheată,
De oricine răsfurată,
Sub aceeaşi zare-albastră,
Tu ai nume de stingher.
Basarabia ţi-i dusă,
Bucovina ţi-i apusă,
La Vidin şi-n tot Banatul
Lacrima-i fără ecou.
Liberă şi suverană,
Dar sărmană şi orfană,
Plânge Molda ta spre-Naltul
Şi-o vrea Moscova din nou.
Ţară, Ţară şi iar Ţară,
Ierni şi nici o primăvară
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Nu ne vine de niciunde,
Prea potrivnic e ce vrem.
Şi de-atâta străinime
Nu ne mai aude nime,
Numai Domnul nu se-ascunde
Niciodată când îl chem.
Ţară veche, Ţară nouă,
Trei părţi – Ţie, zece – Vouă,
Duşmani fără contenire
Hăcuiesc moşia ta.
Rana veşnic o să doară,
Până sufletu-o să moară
Şi tot o să fii Iubire
Pentru cel de te-o prăda!
Dar
Ninsoarea este cel mai tainic dar,
De el bolnavă, n-are somn fereastra.
Dar ca să nu dispară în zadar
Hai să tăcem frumos în cer aceasta.
Ninsoarea e sublima mea poveste
În care poţi să-nvii, poţi să şi mori.
Te rog să fii de-acord cu noua veste
Şi-nnămeţiţi în drum, ca doi cocori,
Să ştampilăm „Votat” pe-un ultim rost,
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În urne dând vieţile care-am fost.
***
Eşti soarele şi luna eşti, şi steaua,
Ce-n graiul dragostei se înţeleg.
Pământul eşti, ce-i coase straie neaua
Şi, fără echivoc, eşti ceru-ntreg,
Din care am venit spre-a ne întoarce
Mâine în zori sau peste trei soroace.
***
Într-o zi am sperat că sunt un împărat,
Credeam totul că îmi aparţine.
Azi sunt pasăre-n zbor, care cântă cu spor:
„Nu se poate trăi fără Tine”.
Într-o noapte-am aflat că sunt prinţ înstelat,
Credeam cerul că mi se cuvine.
Azi sunt frunză în zbor, ce doineşte cu spor:
„Nu se poate trăi fără Tine”.
Ce-am sperat? Ce-am aflat? Sunt doar fiu de-mpărat,
Care-n veci se-ngrijeşte de mine.
Şi la tronu-i adus, bucium: „Sfinte Iisus,
Nu se poate trăi fără Tine”.
Balada lui Traianus
Şi va veni odată Crăciunul
Şi totul va-nzăpezi
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi.
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N-oi mai fi,
N-oi mai fi,
Și numai eu printre voi n-oi mai fi.
Şi va veni odată Paştele
Şi totul va înflori
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi.
N-oi mai fi,
N-oi mai fi,
Și numai eu printre voi n-oi mai fi.
Şi va veni odată şi Domnul
Şi totul va rezămisli.
Şi numai eu printre voi n-oi mai fi.
N-oi mai fi,
N-oi mai fi,
Și numai eu printre voi n-oi mai fi…
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Cristina-Maria Frumos

Dramaturgia-Valeriu Ţurcanu, sau teatrul ca necesitate
naţională
Cartea lui Valeriu Ţurcanu (născut în Orhei, în anul 1958, în
Republica Moldova) – Dramaturgia – apărută la Editura Gens
Latina din Alba-Iulia în 2012 este, după cum notează autorul,
„o carte despre noţiunile de bază ale dramaturgiei”(deşi cartea
are mai multe mize!), destinată atât studenţilor de la facultăţile
de artă dramatică, jurnalism, filologie, cât şi altor neofiţi sau
iubitorilor de artă dramatică. Vom observa că acest din urmă
segment de public este şi cel mai important pentru autorul în
discuţie.
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Având în deschidere un excurs teoretic privitor la istoria
teatrului şi a tragediei antice greceşti, cartea e axată în principal
pe aspecte care vizează modul, tehnica, travaliul de producere a
spectacolului dramatic, dintr-o perspectivă fundamentată
experienţial, date fiind preocupările autorului în acest domeniu
al artei.
E drept, el manifestă un interes aparte faţă de dimensiunea
‚teatrală’ a dramaturgie şi se aşază confortabil în propriul
laborator de creaţie, în ”bucătăria scrierii pieselor de teatru şi a
scenariilor” şi de acolo, din intimitatea acestui spaţiu
privilegiat, el oferă un „reţetar”, un manual, un ghid, dar mai
ales o ‚poetică’ a propriilor spectacole de teatru. Iată câteva
dintre „secretele” dezvăluite celor interesaţi: 1. Spectacolul
dramatic trebuie să pornească de la o actualitate stringentă.
Corolar, autorul poate deveni un „fenomen” dacă el consună
tematic cu una dintre problemele sociale actuale. 2. Secretul
unei piese reuşite stă nu doar în a cunoaşte sau în a închipui
viaţa personajelor sale, ci mai ales în a o concepe scenic,
radiofonic, cinematografic: „Nu poţi fi dramaturg stând între
patru pereţi în faţa propriei imagini din oglindă. Trebuie să ieşi
printre oameni”. Să fii, adică, un om al cetăţii. 3. Pentru a fi un
bun dramaturg, e nevoie de practică actoricească, de
cunoaşterea procesului de montare a spectacolului şi a modului
de funcţionare a instituţiei teatrale – fapt confirmat de
experienţa de scenarist şi om de teatru a autorului.
Lungul drum al spectacolului către text se configurează, în
viziunea scenaristului, prin caracterul consecutiv al unor etape
experimentate direct: după ce a optat pentru modalitatea
estetică de reproducere a vieţii în formele ei, (alegorie,
parabolă etc), producătorul spectacolului îşi alege genul
(specia, mai exact: dramă, monodramă, duodramă) –„important
e să rămâi credibil”, apoi îşi construieşte subiectul drmatic –
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aici autorul propune o matrice compoziţională pe principiul
oglinzii- astfel încât „să se facă pe placul şi pe gustul
publicului”. Preocuparea permanentă pentru receptorul
spectacolului dramatic, cu care dramaturgul dezvoltă o relaţie
profund empatică, e apanajul acelui autor dramatic devenit om
al cetăţii, observator atent al fenomenelor din realitatea
imediată, al tipurilor umane, al problemelor sociale. Iată ce
afirmă Valeriu Ţurcanu în acest sens: „Publicul aşteaptă să fie
eroificat, iubit şi apărat de artist”. Sau, în alt loc, „De fapt,
orice personaj aduce publicului mesajul că viaţa este
frumoasă”, sau, altundeva, „ Important este să scrii o lucrare
care să ajungă la inima publicului”. Sintetizând mesianic, rolul
artelor dramatice este de a edifica, de a educa gustul public, de
asigura evoluţia spiritului uman, de a transforma societăţi şi de
a înnoi mentalităţi. Doar ca acestea din urmă se înnoiesc întrun ritm lent.
Actul scenic e analizat de autorul cărţii în datele complexului
proces la care concură elemente de compoziţie, de acţiune, de
realizare a subiectului dramatic şi a personajului şi nu in cele
din urmă, particularităţi ale limbajului dramaturgului. Cartea
are drept miză, din această perspectivă, sistematizarea
experienţei de dramaturg şi scenarist a autorului: „Experienţa
personală de analiză şi lucru asupra pieselor dramatice m-a
adus la următoarele elemente ale compoziţiei subiectului
dramatic: prolog, expoziţie, apariţia conflictului, greşeala
iniţială şi cea fatală, peripeţia, intriga, păcatul, culminaţia,
scena de patos, judecata, catastrofa, soluţionarea conflictului,
finalul, epilogul.”
Înainte de a intra în text şi de a deveni spectacol, teatrul
aparţine mai intâi vieţii, reflectând diferitele grade de angajare
individuală sau colectivă într-un proiect existenţial sau social.
Spectacolul dramatic, de la Euripide încoace, deschide
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întotdeauna un spaţiu al imaginarului unde, sub haina muzei, se
examinează realitatea şi se produc sensuri atât de necesare întrun sistem social, mai ales într-unul pretins democratic. De fapt,
întreaga tragedie greacă a reprezentat (şi) un cadru de
chestionare a ideologiei polisului atenian, constituindu-se ca
parte integrantă a discursului civic.
O ideologie sui generis (fără a supralicita!) articulează un al
doilea nivel (şi luminează asupra celei de-a doua mize) al cărţii
lui Valeriu Ţurcanu şi aceasta s-ar putea formula astfel: Nu
putem pretinde o deschidere faţă de noi a celorlalţi, câtă vreme
ne caracterizează inerţia, scepticismul, snobismul sau
cinismul. E un mesaj de „direcţie” culturală, o marcă a
discursurilor civice formulate frecvent astăzi de reformatori din
spaţiul intelectual şi cultural de dincolo de Prut. Activitatea pe
care o desfăşoară Valeriu Ţurcanu la Chişinău e reflexul unei
atitudini culturale pozitive, astfel că el parcurge drumul firesc
de la observaţie şi analiza critică a socialului, la transfigurarea
lui în artă: e autor de scenarii şi piese montate în teatre, în
cinematografie, în spectacole de revistă, în cadrul concertelor,
concursurilor sau al sărbătorilor publice, scrie teatru pentru
copii cu tematică diversă, ( „Flori de măr”, „Facerea lumii”
etc), dar se declară orientat spre scenaristică şi spre roman
(Ştefan cel Mare. Întoarcerea, în curs de apariţie la Editura
Pontos din Chişinău)
Discursul capătă, în a doua parte a lucrării Dramaturgia, un
caracter militant, ca efect al reflecţiei autorului asupra anumitor
aspecte care descriu contextul social şi cultural al momentului.
În special în ultimele capitole se formulează insistent ideea că
datoria pe care o au omul de artă şi intelectualul autentic este
de a „trezi” şi modela conştiinţe, de a re-forma spiritul,
atmosfera, climatul socio-cultural în spiritul valorilor
autohtonismului. Iată ce pare a transmite din nou celorlalţi
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autorul: Câtă vreme un anumit complex al culturii noastre
‚închise’(prin circumstanţele istoriei) nu va fi depăşit, câtă
vreme vom visa la măreţia altor culturi cu perspective, trasând
mereu graniţe între noi şi alţii, contribuţia la marele Spectacol
al lumii va fi nesemnificativă. Şi astfel, experienţa dramatică
actuală din Republica Moldova vine să confirme:”teatre noi,
inovaţii scenice, experimente moderne care au adus teatrul
moldovenesc în rândul culturilor europene” – notează autorul.
Altundeva însă, el nuanţează şi formulează un deziderat:”Ar
trebui să avem teatre profesioniste în toate municipiile şi
centrele raionale, conduse de dramaturgi autohtoni. Teatrele de
provincie sunt cetăţile spirituale ale ţării.”
Frecventele referiri la handicapuri, infirmităţi, carenţe (în
buna funcţionare a instituţiei teatrale, în selecţia transparentă a
membrilor colectivelor de conducere a acestor instituţii sau
privitoare la implicarea guvernării în susţinerea proiectelor
teatrale sau, din contră, excesul motivaţiei pur pragmatice în
comandarea pieselor pentru scenă etc) nu modifică atmosfera
cărţii, din care se degajă un spirit vitalist, energic, pozitiv,
creator, mobilizator în orice caz. Un civism dus până la capăt:
programul estetic al autorului se încheie cu o listă de subiecte
(„sujeturi,” cum ar spune Kogălniceanu) inspirate de istoria
Republicii Moldova, sugestii sau „cauză a fiecărui dramaturg.”
Istoria e una dintre garantele unei culturi sănătoase: „E timpul
să dăm lumii istoria neamului nostru”. Conştient că o cultură,
ca să capete specificitate, trebuie să se aşeze pe temelii solide,
cu rădăcini în istorie şi în revigorarea tradiţiilor autohtone,
autorul îndreaptă atenţia dramaturgilor spre rădăcinile
existenţei acestui „pământ”, urcând apoi până în istoria recentă,
a ultimilor douăzeci de ani: epoca pelasgă, perioada creştină,
evul mediu, perioada modernă, cea a Regatului Român, cea în
care Republica Moldova a fost gubernie a Imperiului Rus, sau
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republică sovietică socialistă – un areal tematic generos, ce
trebuie explorat pe calea artelor. Şi astfel se articulează o altă
miză importantă a cărţii domnului Valeriu Ţurcanu: orientarea
artiştilor spre un patrimoniu cultural autohton, prin resuscitarea
căruia se poate lesne împlini nevoia de reînscriere în Istorie a
acestui popor.
Miza ştiinţificităţii, aparent estompată în cartea de faţă,
datorită modalităţii informale, relaxate a discursului, se susţine
însă printr-o organizare sistematică a conţinutului în capitole,
prin operarea unor delimitări conceptuale, prin rigoarea
argumentării sau prin descrierea pasionantă a procesului de
producere efectivă a spectacolului dramatic. O cercetarea
empirică formulată teoretic e cu atât mai convingătoare şi
totodată mai inedită în spaţiul literaturii de profil. Cartea este o
construcţie intelectuală necesară „alfabetizării” studenţilor la
artă dramatică, dar este totodată o carte critică, o carte de
istorie, o carte de poetică teatrală, o carte despre starea culturii
actuale, despre civism şi valori autentice, o carte-program
estetic şi cultural şi multe alte cărţi…În mod cert, ea se
adresează unui om nou, sau dornic de înnoire, omului dinamic,
intelectualului deschis spre adevăr în toate manifestările lui
posibile, cetăţeanului înscris în realitata propriei istorii şi
culturi.
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Boris Parfentiev
Valeriu Ţurcanu „Dramaturgia”
Începînd lectura unei cărţi,
pornind chiar de la titlul ei, de
obicei te întrebi – pentru cine
este scrisă lucrarea? Adîncindute în citire, obţii răspuns la
această întrebare. În cazul
nostru, de la bun î nceput doresc
să răspund la întrebarea de mai
sus – pentru toţi acei care iubesc
teatrul, cartea fiind scrisă întrun stil accesibil majorităţii cititorilor, fără teoretizări sterile,
elementul cognitiv prevalând plenar. Nu este destinată doar
actorilor, regizorilor, scenariştilor, profesorilor de artă,
dramaturgilor etc. Bineînţeles, cartea este şi pentru slujitorii
Melpomenei, şi pentru studenţii de la regie, actorie,
scenaristică, dar mai este şi pentru toţi amatorii de frumos, de
arta care-şi începe istoria odată cu apariţia civilizaţiei umane.
Acei care-l cunosc pe autorul cărţii, ştiu că Valeriu
Ţurcanu toată viaţa şi-o dedică slujirii Măriei Sale Artei – în
postură de doctor în pedagogie, de decan al facultăţii „Arte
Dramatice şi management artistic”, de şef la studioul
„Moldova-film, de viceministru al culturii din Republica
Moldova. Deaceea în urma lecturii cărţii rămîi cu impresia că
autorul a dus în sine această operă mai mulţi ani de zile, ea
fiind rodul muncii sale în teatru şi cinematografie – ca autor
de scenarii şi piese de teatru, rodul cercetărilor ştiinţifice – ca
autor a zeci de studii analitice ce ţin de domeniul artei, rodul
muncii în funcţia principală a vieţii sale – cea de dascăl, de
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profesor universitar, pe care nu a abandonat-o nicicînd,
îndeplinind-o cu onestitate profesională, cu demnitatea unui
adevărat îndrumător şi povăţuitor.
De obicei în recenzie se cuvine să comparăm noua apariţie
editorială cu cele precedente ce pornesc de la aceeaşi temă.
Însă, nu putem face această comparaţie din simplul motiv că
în spaţiul nostru contemporan nu este o altă lucrare în care cu
atâta plenitudine ar fi abordată multitudinea de aspecte ce ţin
de dramaturgie, de teatru în plan mondial şi naţional.
Autorul nu-şi propune o trecere în revistă a conceptelor
despre dramă apărute istoric. Această sarcină a fost rezolvată
de A.Anixt, cu lucrările căruia autorul este familiarizat.
Noţiunile conflictului dramatic, a luptei personajelor cu
circumstanţele sunt tratate prin prisma dialectică. El nu-şi
reduce abordarea domeniului doar ca parte a teoriei literare,
nu se focuserază doar pe aspecte estetice, ci aduce dramaticul
şi în planul teoriei teatrului. Dramaturgia este tratată de autor
şi ca artă scenică, ca un produs de sinteză al tuturor artelor şi
genurilor literare angajate în spectacol, a mijloacelor de
expresie proprii acestora. De aceia aspectele dramei sunt
asociate şi cu domeniile de studiu al artelor, în mod special al
interpretării actoriceşti formulate de C.Stanislavskii. În
viziunea autorului dramaturgia este domeniul propriu şi
teatrului de revistă şi circului, evenimentelor mondene şi
sărbătorilor publice.
Printre autorii la care face referire autorul sunt Aristotel,
Horaţiu, N.Bualo, D.Didro, A.Anixt, V.Volkenştein, I.Blaga
ş.a.
O succintă trecere în revistă a cuprinsului lucrării deja va
trezi interesul celor captivaţi de arta frumosului, dar şi a celor
care doresc de a deveni parte a intelectualităţii – oameni cu o
bună educaţie artistică.
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Autorul porneşte de la dramaticul care există în natură:
”Calendarul anual începe cu moartea anului precedent. O
moarte dătătoare de viaţă, după care urmează o perioadă de
nouă săptămîni.(...) La finele acestor nouă săptămîni vine
luna martie. În popor i se mai spune şi germănar, deoarece
întreaga natură fitomorfă se transformă într-o imensă
maternitate.(...) La sfîrşitul primăverii apar primele furtuni,
tunete şi fulgere. Începe o perioadă de luptă şi frămîntări, de
ascensiune, ridicare spre cer, acumulare de sevă şi creşterea
rodului. La finele ei rodiile părăsesc crengile materne şi iau
drumul, pentru a-şi găsi locul în care ar germăna la rândul
său.(...)Astfel anul devine o zbatere, un zbucium dintre viaţă
şi moarte, în care se împlineşte un ciclu vital, destinul unui
rod. Orice piesă de teatru prezintă un destin, care poate fi
asemuit cu acesta”.
Autorul tratează mimesisul ca o noţiune de bază a artelor
semnalînd prezenţa lui în toate genurile de artă, legătura lui
cu poziţia civică, social activă a artistului şi publicului.
Acesta este nu doar o ilustrare, ci o reprezentare personală şi
părtinitoare a realităţii, a dramatismului existenţial. Apoi
urmează naraţiunea despre locul dramaticului în civilizaţia
umană manifestat în catastrofe, accidente, incidente sociale,
patologii. Autorul disimilează dramaticul sacral, realist,
grotesc, fantasmagoric. De la aceste varietăţi el vede apariţia
ulterioară a principalelor genuri dramatice.
În continuare găsim răspuns la întrebări ce se referă la
conceptul dramatic, mesajul şi ideea principală, conceptul
artistic, figurativ al piesei – metafora, simbolul, metonimia,
alegoria ş.a. Dar toate acestea – după ce am făcut cunoştinţă
cu genurile tragediei, comediei şi dramei. Spre deosebire de
alţi autori, Valeriu Ţurcanu introduce în genurile dramatice
de bază susnumite şi feeria, ca o manifestare plenară a
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miracolului şi fantasticului, tradiţiile căreia vin în scenă de la
misteriile antice. Văzând dramaticul ca o manifestare nu doar
literară şi teatrală, dar şi proprie filmului, televiziunii,
radioului, autorul menţionează formatul dramatic specific
acestora. O temă aparte o prezintă dramatizarea materialului
literar liric sau epic.
De aici porneşte tratarea principalelor elemente ale
conceptului dramatic. Autorul porneşte cu mesajul şi ideea
principală, formulând în continuare noţiunile de idee şi
mentalitate publică, de conţinut şi paradox ideatic, de
manifest şi demers artistic. De aici autorul trece la „ce” sau
tema lucrării, dimensiunile ei psihologice, personaliere şi
social-storice. Finisând cu aceste elemente, care determină
aspectul obiectiv şi subiectiv al conţinutului, autorul trece la
conceptul artistic, figurativ al piesei.
Principalul procedeu figurativ al dramaticului după autor
este arta personificării. În capitolul „Personajul dramatic” ne
familiarizăm cu sensul noţiunilor de tip, arhetip, prototip,
tipaj. Autorul aplică personajului dramatic teoria roluară.
Bazându-se pe cercetările psihologilor în domeniul
caracterologiei dumnealui detaliază şi sistematizează
viziunea sa asupra caracterului. Astfel destinul personajului
este văzut prin sinteza tipologiei, rolurilor şi caracterului său,
dar şi a impactului pe care îl are asupra sa anturajul, mediul şi
fundalul social-istoric. Un aspect distinct îl constituie
personajul colectiv. Arta transfigurării dramatice este văzută
de Valeriu Ţurcanu ca o încununare a nivelurilor de
transpozăţionare, transformare, după care apare chipul artistic
al personajului.
Autorul tratează fabula ca o expresie artistică, figurativă a
evenimentelor, ce marchează destinul eroului. Sursele
fabulaţiei sunt istoria, legenda, mitul. În viziunea sa
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arhetiparea personajelor şi subiectelor se cristalizează în
matricea cosmogonică. Dumnealui distinge modalitatea
divină, profană şi cultă a abordării fabulei, la baza căreia se
află situaţia dramatică din piesă, circumstanţele eroului. Aici
autorul se opreşte amănunţit asupra circumstanţelor difinitorii
ca timpul fabulei şi spaţiul dramatic, unitatea cărora formează
crono-topul tipic sau exotic. Pe lângă ele se înscriu
circumstanţele de scop - mijloace, de mod, dar şi de cauză –
efect. Ele şi crează situaţia dramatică. Coraportul
personajului şi a circumstanţelor naşte după autor ludicul şi
aduce ritualul. Acestea cer o anumită convenţie scenică, o
acţiune dramatică încadrată de eveniment sau un şir de
evenimente dramatice. Derularea lor capătă tempo-ritm şi
atmosferă. Toate acestea sunt elemente constitutive ale
subiectului dramatic, determinate de formatul, genul,
mijloace artistice de expresie ale operei dramatice.
Important este că autorul determină limbajul dramatic ca o
sinteză a celui verbal şi non-verbal şi nu îl reduce la
textualitatea verbalizată, haina literară, joc de cuvinte, un
lexic anume. Limbajul dramaturgului este complex, sintetic,
cere şi o verificare prin interpret, o cultură, dar şi o simplitate
de expresie, naturaleţe.
Elementele compoziţiei subiectului dramatic la Valeriu
Ţurcanu sunt detaliate, dar şi aşezate pe un principiu mimetic
esenţial – cel al oglinzii. Elementele compoziţiei subiectului
dramatic la el includ – prologul, expoziţia şi evenimentul
iniţial, peripetia, conflictul, intriga şi mistificarea, culminaţia,
scena de patos, catastrofa, soluţionarea conflictului, finalul,
epilogul. Autorul prezintă şi o matrice compoziţională,
aplicată de dumnealui în scrierea dramatică.
Referindu-ne la elementele compoziţiei dramatice, vom
susţine – cunoaşterea lor este necesară nu doar viitorului
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scenarist-dramaturg, ci şi fiecărui jurnalist serios, profesionist
din presa scrisă, radiodifuziune, televiziune.
Cei tineri au posibilitatea de a afla fapte diverse despre
viaţa, creaţia, sursele de inspiraţie, metodele de lucru ale
celor mai mari dramaturgi de pe mapamond – Aristofan,
Sofocle, Eshil, Seneca, W. Shakespeare, C. Goldoni, J.B.
Moliere, N. Gogol, A.P. Cehov, B.P. Haşdeu, V. Alecsandri,
I.L. Caragiale, E. Ionesco etc.
De un real folos pentru lucrătorii din domeniul culturii
este capitolul întitulat „Dramaturgia evenimentelor din teatrul
vieţii”, capitol ce poate fi anticipat cu blazonul de pionierat.
Aici autorul abordează aspectele dramatice ale sărbătorilor,
evenimentelor mondene, a numărului de estradă, a
concursurilor, concertelor, spectacolelor de revistă,
rezolvarea lor artistică.
Dacă pînă astăzi cunoaştem din literatură, în special din
cea de ficţiune, despre sărbătorile publice din epoca Greciei
Antice şi Imperiului Roman, ştim despre sărbătorile
teatralizate, mascaradele de pe lîngă curţile regale din epoca
Renaşterii, apoi nu prea cunoaştem cum să omagiem
sărbătorile publice de astăzi. În Republica Moldova există
legea despre festivităţile publice adoptată de Parlament, dar
care sunt metodele de organizare şi de desfăşurare a lor? Şi
doar în lucrarea recenzată moderatorii sărbătorilor naţionale,
cele ale Drapelului de Stat, a Suveranităţii, a Constituţiei, a
Independenţei, „Limba noastră cea română”, dar şi a
sărbătorilor tradiţionale (Anul Nou, Mărţişorul, Ziua familiei,
Ziua vinului), şi a celor religioase (Crăciunul, sărbătorile de
Paşti, Hramul bisericii ş. a.), a sărbătorilor profesionale, a
celor internaţionale, a Zilelor comemorative, doar în opera
vizată de noi vor găsi poveţe şi propuneri neobsedante, şi
mostre concrete de organizare şi evoluare a sărbătorilor
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publice. Responsabilii de manifestaţiile culturale din sate şi
oraşe vor găsi recomandări concrete pentru scrierea unui
scenariu, a unei acţiuni dramatice (cu început, desfăşurare şi
finală), ce nu-l va lăsa indiferent pe spectator. Or, autorul ne
convinge că cea mai importantă trăsătură a sărbătorilor
publice este lipsa de graniţe între spectatori şi interpreţi, cînd
cetăţeanul devine actor social activ. Iar caracterul
determinant al sărbătorii îl constituie legătura interactivă a
tuturor participanţilor (cetăţenilor, personalităţilor publice,
personalului artistic).
Şi cele prezentate în capitolul „Dramaturgia
evenimentelor mondene” poartă un caracter practic şi
analitic, cu mai multe sfaturi argumentate şi logic expuse.
Din manifestaţiile mondene fac parte şi „Balurile
„bobocilor”, acest ritual al iniţierii care astăzi este organizat,
probabil, în toate instituţiile superioare de învăţămînt din
Moldova. Dar puţini cunosc că anume profesorul Ţurcanu a
fost acela, care încă în 1987 a creat primul Bal al
„bobocilor”, la Institutul de Arte din Moldova. De aici ele sau răspîndit în alte instituţii de învăţămînt. Balurile
“prospăturii” studenţeşti au devenit imediat foarte populare în
Chişinău şi pe urmă - în alte localităţi ale republicii, devenind
tradiţionale nu doar pentru instituţiile superioare de
învăţămînt, dar şi în colegii şi licee. Au fost preluate în
Romănia, Ucraina, Rusia şi alte ţări.
Autorul afirmă: „Evenimentele mondene sunt mai
numeroase ca cele teatrale. Sărbătorile familiale,
corporative, jubileele se ţin lanţ şi toate au nevoie de
scenariu, o concepere dramaturgică şi o realizare artistică.
Apar evenimente preluate de la alte culturi, cum ar fi
"Halloween"-ul, marcat prin programe ale cluburilor de
noapte. Acestea aduc personaje malefice, care trebuiesc
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“îmblînzite”, atmosfera candelelor din bostan, lumînărilor,
plaselor de păiangen, liliecilor. Ideea care stă la baza
acestora este că dragostea poate îmblânzi orice “vidmă”, iar
acţiunea parcursivă ar putea deveni căutarea miresei pentru
un “moroi”. Acestea sunt aproape de tradiţiile noastre de
Sfîntul Andrei”. În continuare, este sugerată ideea că
evenimentele de societate sunt un teren pentru manifestarea
dramaturgilor. Organizatori ai ceremoniilor de curte au fost
cele mai mari personalităţi artistice cum ar fi Leonardo da
Vinci sau J.B. Moliere. Dramaturgii şi regizorii de azi sunt
chemaţi pentru a crea sărbători, concerte, concursuri şi baluri
nu mai puţin artistice sau somptuoase ca cele ale
predecesorilor săi.
În ultimele două capitole „Rolul dramaturgului în
societate” şi „Proiectul dramatic” în care găsim referinţe în
special la dramaturgia naţională, la rolul dramaturgului în
societate, la aspectul corelaţiei dintre dramaturgie şi teatrul
social al prezentului, autorul apare într-o dublă postură – de
un pertinent cercetător ştiinţific şi de un posesor de talent
literar-publicistic, prezentîndu-ne un tablou real şi veridic al
dramaturgiei naţionale dar şi venind cu mai multe sugestii
concrete şi raţionale de soluţionare a problemelor existente.
Aici dumnealui vorbeşte de dramaturg ca de un fenomen, de
actul dramatic ca cel al „oglinzii” scenice. Dramaturgia în
aspect civic este tratată ca o „bursă a valorilor”. Este
senzaţională legătura pe care o vede autorul dintre
dramaturgie şi prezentul, trecutul, viitorul public,
dramaturgia fiind văzută de el ca „fabrica” timpului public,
dar şi o slujire a Patriei.
Autorul afirmă: „Cea mai importantă temă pentru orice
public este originea, identitatea sa, ideea care ar anima
generaţiile viitoare, ar deschide perspective istorice.(...)
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Ideea naţională este, în primul rând, o descendenţă, o
rudenie în linie directă (de la strămoşi la urmaşi), o filiaţie,
venită din posteritate. Dramaturgul este un zilier, ce lucrează
pentru neamul său cu ziua. Pentru a-l deştepta, a-i lumina
conştiinţa naţională.(...) Este timpul să dăm lumii istoria
neamului nostru. Avem nevoie de înregistrarea legendelor
legate de personalităţi istorice, denumirea localităţilor,
evenimente de răsunet ale acestui pămînt, de analiza
comparativă a folclorului nostru cu cel al altor neamuri
indoeuropene, vecine nouă mii de ani în urmă, plecate de la
„matca” comună spre „capătul lumii”. Numai în baza unor
asemenea culegeri am avea posibilitatea creării unor epopei,
asemeni celor homerice”.
Existenţa unei dramaturgii naţionale este extrem de
importantă pentru destinul naţiunii. Autorul insuflă
dramaturgilor idea să devină autori de proiecte instituţionale,
prin care să lucreze la proiectul politic al viitorului public, să
abordeze teatrul social al prezentului, dar şi proiecte culturalistorice. Diversitatea şi multitudinea acestora este
exemplificată şi printr-o tematică a fabulaţiilor istorice
autohtone.
Pe lîngă faptul că autorul este un bun cunoscător al istoriei
şi dramaturgiei universale şi a celei naţionale, un împătimit
de teatru, mai are şi o poziţie cetăţenească activă. Drept
dovadă, alineatul ce urmează: « La sfîrşitul secolului XX a
devenit o „modă” ca preşedinţii ţărilor europene să edifice
un proiect major cultural, care ar marca perioada sa de
guvernare. Georges Pompidou a construit renumitul Centru
de Cultură şi Artă ce îi poartă numele. François Mitterrand a
construit Biblioteca Naţională a Franţei şi cea mai mare
Operă din lume „Bastille”. Valéry Giscard d’Éstaing a
construit centrul de popularizare a ştiinţei ce îi poartă
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numele. Vladimir Putin a renovat Teatrul „Bolşoi” din
Moscova. Preşedinţii din Republica Moldova au lăsat ca
moştenire o ţară divizată de război în trei părţi, Parlamentul
şi Preşedinţia devastate. Vom avea oare vreun preşedinte
care să edifice un complex cultural-artistic sau cel puţin va
promova un program de teatru naţional?»
Şi spre finele lucrării, în subcapitolul întitulat “Etapele
lucrului asupra piesei”, autorul oferă tinerilor dramaturgi
puncte de reper în lucrul asupra piesei şi vine cu o îndemnare
subtil făcută cititorului de a scrie, de a îmbogăţi dramaturgia
naţională cu noi opere care să ajungă la inima şi sufletul
spectatorului.
Mai remarcăm, că lucrarea propusă atenţiei noastre nu
este o compilaţie de teorii ale autorilor străini despre teatru şi
dramaturgie, cum mai întîlnim uneori la unii autori de la noi,
ci e o expunere de viziuni proprii asupra fenomenului
“dramaturgie” cu gînduri, idei, cugetări, sugestii ale
autorului, căruia îi mai este caracteristic şi un limbaj elevat şi
concomitent uşor de conceput. Autorul a reuşit să scrie o
carte care trece de bariera didacticismului şi prin elementul
cognitiv expus generos în lucrare, prezintă interes pentru
oricine ce se numeşte sau se doreşte de a fi un exponent al
culturii intelectuale. Dar în acelaşi timp posedă valoarea unui
adevărat manual.
Fără îndoieli şi dubii, recomandăm lucrarea omului de
cultură, a doctorului, profesorului, maestrului în arte Valeriu
Ţurcanu – “Dramaturgia” tuturor iubitorilor de arte frumoase,
specialiştilor din domeniul culturii şi în special tineretului
studios – licenţiaţilor, masteranzilor, doctoranzilor de la
regie, filologie, gurnalism, comunicare etc.
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SVETLANA LUPU – VOCEA CLOCOTITOARE
A DRAGOSTEI
EU
Sunt şi eu
O femeie ca multe:
Frumoasă – de-o credeţi pe
mama,
Blajină – v-or spune feciorii,
Fidelă – susţine bărbatul…
Iar eu: vreo 5 centimetri am lipsă,
vreo 3 kilograme în plus,
pe frunte
c-o brumă de carte,
în gânduri c-o boare de vânt,
cu visul pe strune astrale,
cu paşii desprinşi de pământ,
pe umeri cu aripi de rimă,
şi veacul mereu în frământ…
ÎMPLINIRE
Salut.
Să mai aştepţi?
Să vin?
Te am aici în vis, iubite,
În ,,mi-este dor”,
Într-un suspin…
Dar răbdătoare-aştept,
Cuminte.
Ştiu,
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Rezervat ne e de sus
În doi o zi
Ori poate-o noapte
Şi fug spre tine,
n-am ajuns,
sau vii şi tu spre mine poate?
Să mai scurtăm ist infinit
Care cuprinde-o aşteptare,
Să fiu a ta,
Să-mi fii iubit,
Nu doar aici, în monitoare.
Apoi,
Privind prin Univers
Să te găsesc în amintire
Şi viu să te zidesc în vers
După o dulce împlinire.
INSOMNIE
O noapte de nesomn la tine-n braţe,
Când visele asemeni unor hoaţe
Mă despuiau de mine cu-a ta şoaptă,
Hrănindu-mă cu must de poamă coaptă.
Şi-n leagăn de orbite-nterseectate,
Răpită din castelele-mi prădate
De-a ta chemare ce trăia în mine –
Las să mă duci în bolţile-ţi senine.
Să mă iubeşti cu para din cuvinte,
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Să te ascult, să mă supun cuminte,
Dar să rămân flămândă, să aştept
Să mă săruţi cu versul înţelept.
Căci din delirul şoaptei mă hrănesc,
Pe-a lui cearşaf cu gându-ţi mă iubesc
Să nasc din tine rimele-mi nebune
Pe-altarul lor în zori să ne cunune.
DORESC
Vin să vorbim şi azi iubite,
despre nimicuri,
să simţesc
cum gându-n verbu-ţi mă cuprinde…
de-mbrăţişarea-mi să-ţi şoptesc.
Şi mai doresc
să-ţi gust culoarea sub pleoape
-n taina-mi când priveşti
şi-auzi sub palmele-mi chemarea
ce mut te-ndeamnă…
să ghiceşti…
Şi aş mai vrea
s-aud, iubite,
când gura caută popas
pe-o insuliţă mai fierbinte
cum tu mă rogi…
eu să te las.
Apoi să-ntrebi,
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nu mai contează
Ce fraze spui
Ce îţi răspund…
Dorinţa care ţi-o trădează
Din voce tremurVreau s-aud.
Bat clopote
Bat clopote, dar nu aude cerul.
Pe neamul meu să fie supărat?
Sau nu i-a spus de lacrima-mi străjerul,
sau pregătit sunt pentru secerat?
Bat clopote, dar cerul mut rămâne.
Sau poate e tăcere ruga mea?
Sau poate îmi sunt pruncii fără mâine,
sau ne-au născut Ștefanii fără stea?
Bat clopote, dar... poate-n cer e noapte,
ne va răspunde-n zori, sau la amiază,
sau ne-a vorbit, dar suntem surzi noi, poate,
și orbi pentru destin ce ne veghează.
Sau în zadar bat clopote a rugă
și în zadar aștept pe braț să-mi pice
un sceptru nou, de domn și nu de slugă?
"Ești demn doar de ce ai!" - o vorbă zice...

În plasa ispitei
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Iubitule, ești soare după nori
în toamnă, la un pas pân-la ninsori.
Mă urmărești, gelosule, de sus,
de văzul meu, însă, te ții ascuns.
De ceața rece-i orizontu-nchis
căldura ta, topită ca un vis,
aduce sloi de gheață-n așternut,
ca viscolul pe fire s-a cernut.
Dar un fior de vântuleț ștrengar,
rămas din vară un ghiduș fugar,
cu-a lui suflare caldă, ca un hoț,
spre seară mă pândește după colț.
Mă înfășoară lacom și-ndrăzneț,
mă smulge din ninsori și din îngheț,
se lasă peste frunte și obraz,
ademenindu-mă în plasă pas cu pas.
Ce rece-i soarele-n tăcerea lui!
Ce cald e lângă pieptul vântului!
Ispitei cad, strivită de sărut.
Departe ești, aproape-ai dispărut.
Simetrie
De-ai sădi pădure
de nestrăbătut
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între noi, iubite,
să pot să te uit
De ar trece-o ploaie
peste faţa ta,
ca să mă ajute
în a te uita.
Dar prea des e codrul,
toamna e cu ploi,
îmi doresc şi-acuma
să mai stăm în doi.
Iar de ploi mi-e frică,
faţa-mi vor spăla
și atunci, iubite,
tu mă vei uita.
Și pădurea deasă
ne va-ndepărta...
Cum va fi, iubite,
făr' iubirea ta?
Dar prea des e codrul,
toamna e cu ploi,
îmi doresc şi-acuma
să mai stăm în doi.
Iar de ploi mi-e frică,
faţa-mi vor spăla
și atunci, iubite,
tu mă vei uita.
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Și pădurea deasă
ne va-ndepărta...
Cum va fi, iubite,
făr' iubirea ta?
Un iubit
Mă iartă, soro, ți-am greşt,
iubitul tău... e-al meu iubit,
pe mine m-a răpit din mine,
îmi este rău... și-atât de bine...
Dar nu doresc să-l am în noapte
să mă dezmierde cu dulci șoapte,
nu vreau să-l strâng nebună-n brațe
și din căderi să mă înalțe.
Nu vreau să-i cad la piept răpusă,
de ochii cerului ascunsă,
îl am în mine implantat,
am totul, chiar de nu mi-a dat.
Dorință
Ce mult aş vrea cu flăcări să răspund,
când cu scântei mă plouă-a ta chemare,
căci disperat doresc, (ce să ascund?!),
un leagăn în final de aşteptare.
Ce mult aş vrea să nu mă mint că eşti
nălucă dintr-un miez de lună plină,
din nopţile când ne spuneam poveşti
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şi-mi coborai în vis de Cătălină.
Ce mult aş vrea să te numesc "iubit",
lăsându-mi gura, gurii tale pradă,
să simt de sânu-mi braţul împletit,
pe umbra mea să las a ta să cadă.
Ce mult aş vrea s-auzi cum strigă "da"
răspunsul când e pauză-n tăcere,
când disperarea prinde a trăda
din lipsă de alint şi mângâiere.
Ce mult aş vrea, să mă găsesc în zori
cu firea de făptura ta învinsă,
cu inima - orchestră de viori şi soarta cu destinul tău încinsă.
Jocul
Cu stropi de stele ne jucam,
în lacul nopţii ne scăldam,
pe-al lunii rug stăteam. Ce imprudenţă.
Cuvintele şuvoi curgeau,
cu-al lor mister ne amuzau,
fiorilor uitaţi dând existenţă.
Că timpul lunecă-am uitat,
Şi zori prea mulţi s-au destrămat,
credeam că pe noi doi nu ne priveşte.
În noi eternul s-a trezit,
dorinţele s-au contopit,
momindu-ne-n capcana lor, fireşte.
î
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GRAFICA APARŢINE COSMINEI OLTEAN
ŞI ESTE INSPIRATĂ DIN POEZIILELUI EIMNESCU ŞI
GOGA
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IONEL NEAMTZU
Student la iaşi 37

Vera

intră radioasă în modesta ei cameră de student.
Aruncă servieta pe patul încă nefăcut și plină de bucurie spuse
lui Alexandru Magheru care citea la masă:
Am luat examenul, Alexe.
Te felicit, Vera, zise acesta abia ridicându-și ochii de pe
carte.
Vera se dezbrăcă de rochia cea nouă, pe care o așeză cu
grijă în dulap, ca pe o haină purtătoare de noroc, își luă capotul;
începu să pompeze „Primusul”, pregătind mâncarea.
Magheru își reluă lectura, subliniind meticulos cu
creionul pasajele importante din Dreptul civil. După câteva
pagini se opri; se simțea obosit. Căscă de câteva ori și închise
cartea cu zgomot, decis să încheie pe ziua aceea. Pocnitura
energică o sperie pe Vera, care tocmai așeza farfuriile pe masă;
dar își dădu seama de cele întâmplate și zâmbi.
Se auziră bătăi în ușă. Sașa Ivanov, însoțit de logodnica
sa, își făcu apariția. Înalt, vânjos, cu umeri lați, părea mai mult
atlet decât student. Se așeză tacticos pe scaun, mototolindu-și
chipiul în mână; neștiind ce să mai facă cu el, îl azvârli pe pat,
care închipuia garderoba. Își întinse picioarele lungi sub masă,
fără să se sinchisească de faptul că încalcă teritoriul vecinului
Fragment din volumul ,,Oameni” în curs de apariţie la editura
gens Latina, Alba iulia
37
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și se rezemă molatic de scaun, poziție care îi scotea în evidență
mușchii pieptului.
Numai acum luați masa? întrebă el, înseninându-se la
chip, pe care strălucea totdeauna blândețea.
A avut vera un examen, răspunse Magheru.
Ia loc, Ludmila, zise Vera, fără să-și ridice ochii de pe
oala cu mâncare ce clocotea pe „Primus”.
Ludmila se așeză cu familiaritate și începu să
istorisească evenimentele de pe la Universitate.
- Dașcovici a trântit astăzi trei serii, relată ea, pentru că n - a
știut nici unul care este reprezentantul nostru diplomatic pe
lângă Liga Națiunilor.
În schimb, la Berechet a mers bine: au trecut 60% din
câți s - au prezentat, zise Ivanov. Aceasta ne îndreptățește să
fim optimiști.
Ludmila își dădu capul pe spate și râse cu poftă. Veselia
ei se întinse și la Vera, care era bine dispusă. Stinse „Primusul”
și puse mâncarea pe masă, îndemnând pe toţi să se servească.
Schimbă câteva cuvinte rusești cu Ludmila din care Magheru
nu înțelese prea mult. Deodată Ludmila povesti altă noutate:
Tamara are un prieten. Am văzut-o aseară la Copou cu
el.
Vera o iscodi curioasă:
Tipul pe care și l-a ales trebuie să fie un bărbat bine.
Tamara e pretențioasă; are tot dreptul de a fi de vreme ce e cea
mai frumoasă studentă din Iași. N-ai putut recunoaște cu cine
era?
Era întunerec. Mi-a părut în primul moment că e Alexe.
Dacă nu l-aș cunoaște și dacă n - ași ști că ieșiți totdeauna
împreună, aș fi sigură că a fost el.
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Zâmbi ștrengărește și amenință cu degetul pe Magheru,
care îngălbeni.
Vera tăcea; pe fața ei nu se zărea nici o tulburare.
Totuși încreţi din spâncene. Avea oroare de echivocuri. Îi veni
în minte că alaltăieri lipsise de acasă, fiind dusă la corul
Cazacilor, cari dădeau reprezentație la „Sidoli”. S-a mirat că
Alexe n - a voit s - o însoțească, pretextând că are de învățat,
când îi cunoștea slăbiciunea pentru muzica rusească. Nu dădu
importanță faptului, căci era în perioada examenelor, când
fiecare are dreptul să se contrazică în atitudini. Să fie vreo
legătură între știrea proaspăt adusă de Ludmila și refuzul său de
a veni la reprezentație? Nu-i venea să creadă. Ar fi nedemn să-l
bănuiască de un fapt atât de ingrat. Ba, care a fugit o viață
întreagă de minciună, nu voia s - o găsească tocmai acolo unde
era sigură că nu există. Presupunerea nu putea fi întemeiată;
rațiunea ei se împotrivea la acestea. Nu putea concepe o
absurditate mai mare: să te înșeli în omul pe care îl cunoști de
doi ani, pe care l-ai studiat și în care ai avut totdeauna
încredere. Cunoscătoare de oameni, ea a fost prudentă, dar avea
deplină încredere în omul pe care îl alegea.
Hotărî să nu se mai gândească la acest incident; se
apucă liniștită de mâncare.
II
Magheru venise la Iași îndemnat de câțiva colegi, care
studiau aici și care au reușit să-l convingă de avantajele vieții
mai ieftine ca în alte orașe universitare. Prima lui impresie n - a
fost prea edificatoare, când trenul îl depuse în gară, ca pe orice
bagaj cu destinația precisă; se văzu silit să se descurce singur
pe străzi înguste și murdare, cu hoteluri care îți inspirau teamă
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și dezgust. Orașele ardelene îi păreau superioare și începea să
regrete că le-a părăsit. Prima noapte a dormit la un hotel,
lăsând lumina aprinsă toată noaptea de teama ploșnițelor. Fu
mereu deranjat de cameristă, care se ivea nechemată, întrebând
cu zâmbet insinuant, care-i destindea fardul pe buze, dacă
conașul nu mai dorește nimic și dacă nu-i e urît să doarmă
singur. A doua zi, se duse să-și caute locuință, deși ar fi
preferat să ia primul tren înapoi. Înfățișarea caselor, vechi și
dărăpănate, îi produceau oroare; nu îndrăzni să intre în nici una
pe care zărea lipit biletul „de închiriat”. Se învârtea mai mult
prin cartierul gării, plin de promiscuitate, fără să bănuiască
existența părților salubre ale orașului. Toată ziua umblase fără
rost, iar când veni seara, se îngrozi la ideea că mai trebuie să
petreacă o noapte la hotel. Luă masa la un restaurant în grădină
și aștepta să treacă noaptea, nedecis dacă trebuie să-și mai
caute cameră a doua zi, sau să plece acasă.
Grădina era arhipopulată. Nu mai găseai loc liber, căci
era Duminecă și cânta orchestra de balalaici. Se auzeau
sunetele unei limbi, pe care Magheru n - o cunoștea; își dădu
seama că trebuie să fie rusească. Două studente și un student,
ne mai găsind loc în grădină, cerură voie să se așeze la masa
lui. El încuviință politicos. Una dintre ele, după ce îl studie
câtva timp, îl întrebă familiar:
Sunteți student? Probabil veniți pentru întâia dată în
orașul nostru?
Aţi ghicit, domnișoară, răspunse Magheru înroșindu-se,
căci persoana care îi vorbea era frumoasă și avea un accent
dulce.
V - ați găsit cameră, sau stați la cămin? întrebă ea din
nou, învăluindu-l în privirile ei moi.
Aerul lui, stângăciu și timid, îi plăcea.
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N - am încă locuință și nu stau nici la cămin, mărturisi
el. Foarte posibil să plec mâine înapoi și-atunci nu mai am
nevoie de locuință.
Studenta zâmbi; în ochii ei se ivi o licărire de simpatie.
Cred că te prea grăbești cu plecarea înapoi. Nu trebuie
să te lași condus de primul imbold. Descurajarea e un sfetnic
rău. Ai să vezi, după două noți de somn și odihnă ce bine te vei
simți în Iași. Dar din ce parte ești?
Sunt ardelean.
Ea îl privi gânditoare; cu aceeași expresie de sinceritate
în figură, reluă:
Nu-i credeam pe ardeleni atât de sensibili la
transplantare. Îi știam mai puțin nostalgici: animale care se
simt bine ori unde, cu condiția să aibă ce mânca și unde locui.
Unde ați avut ocazie să-i cunoașteți atât de bine, întrebă
Magheru, înveselit de această descriere.
Sunt și pe aici areleni; ai să-i cunoști. Fac separatism la
cămin și la cantină și nu-i vezi pe stradă niciodată, decât atunci
când au de lucru. Sunt uscați la inimă și calculați până și în
dragoste. Părerea este cu totul alta decât a ardelenilor văzuți
până acum. Dar să ne cunoștem: numele meu e Vera Demidoff.
Magheru sări de pe scaun și se prezentă. Întinse mâna și
celorlalți: o namilă de om cu zâmbet și ochi de copil, Sașa
Ivanov, care purta chipiul de student pe ceafă, lăsând să cadă
pe frunte un smoc de păr abundent, roșcat și o tânără fată, de o
veselie ștrengărească, Ludmila Tersin, logodnica sa.
Simplicitatea acestor oameni, plini de bunăvoință, produse o
destindere în Magheru. Nu se mai vedea părăsit într - un oraș
fără oameni, căci a dat în sfârșit de oameni. Oameni pe care îi
căutase de mult în provincia lui, fără să izbutească a-i găsi într
- un ținut unde marele motor al lucrurilor este materia. Tolstoi
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și Dostoievski n - au mințit când i-a prezentat înaintea
publicului; iată-i în exemplare vii, stând în fața lui și vorbind
cu el. O bucurie adâncă îi umplu sufletul. Nu se mai gândea la
plecare și era chiar decis să înfrunte o nouă noapte la hotel.
Muzica încetă între timp și lumea se pierdu în aplauze.
Fiecare își bău plinul; zumzetul de glasuri întretăiate de
porunci către chelneri, puse din nou stăpânire pe grădină. Un
nou acord de strune și o voce de bărbat se înălță deasupra
liniștei. Urmă o căzănească îndrăcită, care puse în mișcare
sângele. Doi cazaci băteau în palme și chiuiau.
Vera Demidoff, răscolită, spuse lui Sașa să toarne în
pahare. Magheru, cucerit de veselie, prinse curaj. Comandă
două sticle cu vin, căci venise asortat cu bani. Sașa îl privea
mulțumit, iar Vera îl mustră blând:
Cine crezi că are să bea atâta vin?
Eu, răspunse Sașa cu îngâmfare copilărească. Iar dacă
rămâne ceva, ducem acasă, adăugă el, revenindu-i simțul
practic, căci se gândea la a doua zi, când i-ar fi venit bine vinul
pe mâncare.
Magheru nu se miră de aceste moravuri studențești;
bine dispus, își privi tovarășii de masă cu mulțumire. Lecturile
cărților rusești îl ajutau să înţeleagă această lume cu totul
deosebită de a lui. Ce farmec ciudat au acești slavi și cum
reușesc să te cucerească!
Când muzica încetă din nou, făcând o pauză mare, grădina se
goli. Vera dădu semnalul de placre.
Unde stai, d-le Magheru, la hotel? întrebă ea.
Da. Nu mi-am găsit încă cameră.
Vino cu noi. Îți găsim noi cameră chiar în noaptea
aceasta. Nu face să dormi la hotel după ce ai petrecut între ruși;
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e prea gol și anost. Ludmila, tu vei dormi la mine, iar d.
Magheru la Sașa.
All right, răspunse Ludmila, deprinsă să se supună.
Mâine îi găsim locuință în cartierul nostru, pe Toma
Cosma.
Luând pe Magheru de braț:
D-ta, domnul meu, nʼai să pleci cu una cu două din Iași.
Vei rămânea în acest oraș un an; dacă nu-ți vfa plăcea, poți să
nu te mai reîntorci anul viitor.
***
TEREZIA BOLCHIŞ TĂTARU
Partea întâi
Moto:
”Acolo unde există o mare suferință, pe cele mici abia le
mai simți.”
Shakespeare (Regele Lear)

Spitalul38
Aștepta de dimineață pe scările
spitalului, urmărind fiecare mașină ce
oprea la parcare. Cel ce cobora, n’apuca
bine să închidă portiera, că deja era
înconjurat de cei care’i cerșeau măcar o
vorbă despre ail or, internați în spital.
Erau oameni îmbrăcați prost, cu
fețele trase și mâini bătătorite, având
Fragmerntu di romanul cu acelaşi titlu în curs de apariţie la
editura Gens Lantina din Alba Iulia
38
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fiecare pe cineva din familie în grija doctorului.
Măriuca se uita la ei șise mira cum toți oamenii aceia știau
exact cu ce mașină vine doctoral și unde să-l aștepte; adică toți
cunoșteau mașina doctorului după culoare, fiindcă toate mașinile
erau „Dacii”, „Dacia 1100”, „Dacia 1300”, „Dacia …” dar ea nu le
deosebea unele de altele. Pentru ea, forma și mărimea mașinilor
n’aveau importanță, toate erau la fel, doar numerel se schimbau.
În fața spitalului nou, locul de parcare era plin de „Dacii”
de toate culorile. De la etajul trei, de la chirurgie, unde zăcea
internat Pavăl al ei, ele se vedeau ca niște cutii de chibrituri, aliniate
și sclipind în soare de să’ți ia ochii. De două săptămâni, de când cu
nenorocirea, Măriuca n’a reușit să vorbească cu doctorul. La orele
de vizită nu l-a întâlnit niciodată; marțea i s’a spus că doctorul
Munteanu nu poate fi găsit decât vinerea, iar vinerea, când a venit,
n’a mai găsit pe nimeni care să’i spună unde și la ce oră poate vorbi
cu el. A venit și duminică, zi când spitalul era plin de vizitatori, dar
nu era nici un doctor. Pavăl avea dureri mari. L-au operat, dar nu
știa unde și cum l-au tăiat. Spunea că este înțepenit din șale, iar
degetele de la picoare nu le simțea. Era pus în ghips, de la brâu în
jos, dar cum să’și facă nevoile?
Măriucă – i-a spus el la o vizită - adă’mi oarece bani,
adă’mi oareceva, să le plătesc pe fetele aieste, să nu uite de mine
aci, că degeaba le sun, ele nu vin, iară când se îndură să vină, mă
întreabă răsărit, că ce’mi mai treabă39 ! Adă’mi bani, să le plătesc,
ori adă’mi poate, ori struguri, să le dau, iară mie nu’mi aduce nimic,
că mie nu’mi treabă nimică, numa’ sănătate îmi trebe!
Cum nu’ți treabă nimic, Pavăl? – a întrebat Măriuca,
uitându-se pierdută la el. Cum putea să’i spună că nu’i trebuie
nimic, când el pe zi ce trece ochii i se adânceau în cap și era tot mai
tras la față iar mâinile-i erau tot mai uscate și arătau mai osoase ca
înainte?!

39

Treabă, trabă, trebe, trebuie, a trebui, a avea nevoie.
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Cum te înțălegi cu mâncarea? – l-a întrebat Măriuca, așa ca
să’și dea seama cam ce și-s dori.
Nu știu! – îi răspunse el abătut – mi-i foame și gândești că
nu mi-i foame; aș mânca, da’ nu ce dă aici. Vezi tu! Dimineața ne
dă o finje de ceai, ba și două; ne mai dă câte’nt’o zî și cavei cu
lapte, câte o bucată de pită semi-albă cu aleacă de unt ori
marmeladă, da’ asta’itare puțân, după cum mâncăm noi acasă, iară
la prânz tare mult. Pă când vine cu masa mi-o trecut și de foame și
de tăte numa’ durerile din șele și din răni nu mă lasă.
Și ce mănânci tu la prânz, Pavăl? – îndrăzni Măriuca.
Este, Măriucă, „o soră” care servește masa la pat cu mânuși
albe de dantelă. Vine cu o tavă pe care are o cană de supă. Vezi
omul acela de lângă fereastră, i-o zâs într’o zî, că’i supă de nylon!
Vai de mine, ce s’o bosumflat „sora” și ce s’o răstit la el, că dacă
nu’i place să margă să mânânce mai bună, la colectivă; da’ omu’ nu
s’o lăsat și i-o răspuns că ar hi mai mulțămit dacă „sora” în loc să-l
servească în mânuși albe, i-ar da’ mai bine o bucată de carne mai
mare și mai bine fiartă. „Vă dăm atâta ct îi porția și de câte calorii
aveți nevoie!” – i-o răspuns „sora” răstit și o ieșit. „Da, că n’am
văzut eu,- ne-o zâs omu’ – cum mănâncă ele, toate „surorile” astea,
din porția bolnavilor, până se satură și apoi vin cu masa, cu ce
rămâne, de aceea porțiile sunt așa cum le vezi, că până ajung ele la
bolnavi, câți nu să mai înfruptă din ele! Așa ca în socialism, când
toate’s ale noastre”.
Da’ ce’i omu’ ala40? – a întrebat Măriuca.
Nu știu bine – i-a răspuns Pavăl - da’ îi om învățat, să vede
că o fost om mare înainte de comunişti, îi tare de omenie și’i tare
bun la suflet. Zice că fetele aieste nu’s „surori”, că surori erau
călugărițele care lucrau în spitale, din porunca dragostei lui Christos
pentru oameni. Acelea n’ar fi răspuns odată urât bolnavilor, sau să
fure din mâncarea lor, da’ aieste, „fâțele” aieste socialiste, cum le
zâce el, numai să le umpli buzunarele, de să le faci ca mingile și tăt
40

Ala, acela.
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nu le este de-ajuns, tăt te lasă să crăpi. La aste să nu le dzâci
„surori”, numa’ „asistente”, continuă Pavăl explicând, „asistente”,
un personal medical mijlociu, creat de sovietici – cum le-o spus
omul de lângă geam – care stau între medic și surori. Nu vedeți, că
ele nu pun mâna să îngrijească bolnavul, asta este o treabă
inferioară, de infirmieră, ce nu-i pentru ele, fete cu liceu și școală
sanitară, ele sunt un fel de medic, care aplică doar tratamentele
prescrise și cu asta fac treaba medicului, care nu mai știe a pune o
perfuzie! În vreme ce ele sunt cu grămada, infirmierele sunt pe
degete și nu mai înving cu treaba, sunt prost plătite și nu le mai
formează în școli, pentru că nimeni nu mai vrea să fie infirmieră în
spital, numai „asistente”, dar atunci cine să mai îngrijească de
bolnavi?
Măriuca se uită la cele patru patur,așezate două pe-o parte,
două pe alta și ca să’i mai abată gândurile lui Pavăl, spuse ca pentru
sine:
În spitalul vechi erau mai multe paturi într’un salon; cred
că’i mai bine aici, în spitalul aiesta nou, dar Pavăl nu’i răspunse;
apoi tot ea continuă.
Da’ ce are omu’ de lângă fereastră?
O lucrat la stropitul pomilor, la pomăria de la Dura și de
mult ce-o înghițit pulbere și stropi de otravă, o făcut sângerare
înlontru, la pântice, ori la maţă, nu știu bine. O stat în reanimare și
ar fi trebuită să-l hi dusă la interne, da’ n’au loc și l-o adus aici. Nu-l
lasă să se scoboare din pat, să nu sângereze iară. da’ cu fâțele aiste
să chinuie și el bietu’. Zâce că o vrut să iasă în pensie, da’i mai
trăbuie oare-câteva luni și ia, că o dat năcazu’ păstă el. Celălalt –
continuă Pavăl – o lucrat ca ajutor de șofer la mina de la Nistru. O
dat la manivelă, să pornea’ camionu’ și cum frâna n’o țânut,
camionul o pornit și l-o prins cătă un părete, de tăt l-o zdrobit la
vintre. O fost la Cluj, de unde l-o dat acasă, apoi iară l-o adus înapoi
aici, că are niște dureri groaznice. Îl țîn mereu cu calmante, da’ o
soră mai bătrână, inimoasă, care știu io că o fost călugăriță, i-o zâs
înt’o zî să nu mai ieie atâtea medicamente, c’a ajunge de n’a mai
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putè fără ele, că aieste ce i le dau amu, tăte îs numa’ niște droguri
ș’a ajunge nebun, de n’o și agiuns săracu’, că niciodată nu’i treaz, să
poți vorovi limpede cu el. Coată la el, îl cheamă Aurel și n’are mai
mult de 25 de ani!
Măriuca a rămas cu ochii pironiți la fața suptă a lui Aurel,
la care în ziua aceea nu venise nimeni și care parcă dormea cu ochii
deschiși.
Vine la el nevastă-sa, o fată de 19 ani, care când îl vede, se
pornește pe un plâns, de treabă sora să o scoată afară. nu’s luați
laolaltă numai de un an, iè așteaptă prunc. Doctoru’ i-o spus, că
dacă nu să poate stăpâni, să nu mai vină, da’ iè, săraca, tăt nu să
poate răbda. Mai vină mamă-sa, o femeie așè, mai încuiată, de nu
grăie aproape nimic, cu nime. O spus numa’ că bărbat’su și tata lui
Aurel, o murit pe front în Rusia, când pruncu’ o fost mic.
Da’, datu-i-ai niște poame dint’ale noast’e? – întrebă
Măriuca.
I-am mai dat, da’ mai lasă’i și tu, da’ nu mere, că merele
încuie și el săracu’are și așe năcazuri cu mărsu’afară, că tăte is
zdrobite înlontru. Dă’i doi struguri, pune’i pe măsuță, pe un
șervețăl.
Măriuca se apropie de patul lui Aurel și’i așeză cu grijă pe
noptieră doi ciorchini de struguri roșcă, cu boabe rotunde, vinete,
prăfuite cu alb. Bolnavul simți și întoarse capul:
Venit-ai Măriucă? – întrebă el stins.
Femeia nu răspunse, iar el întredeschise ochii:
Nu vorovești cu mine? – spuse el greoi.
Io nu’s Măriuca dumitale; io’s Măriuca lui Pavăl, bolnavul
de lângă ușă: îl cunoști? Ia, ț’am pus aici doi struguri, vrei să
mânânci?
Nu ești Măriuca mea? Di ce...? di ce nu’i aici Măriuca mè?
– spuse cu greu și obosit, apoi își întoarse capul pe partea cealaltă,
dar îi căzu pe piept într’o poziție incomodă. Bolnavul îi făcu semn
cu mâna și murmură abia înțeles:
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Mă...mă...riu...că, ajută-mă. Rădică...că... ’mi o…le…a…că
peri…na și ca…pu’.
Pavăl se uită la ea și’i făcu semn să-l ajute, dar Măriuca nu
știa cum.
Bagă’ți mâna dreaptă câtingan, pă la spate – îi spuse Pavăl
– și-l ridiă oleacă în sus, iară cu stânga trage’i perinile mai în gios,
sub el.
Măriuca încercă să facă așa, dar bolnavul se agăță cu
amândouă mâinile de brațul ei stâng, încercând să se ridice, dar cum
n’avea putere pentru un asemenea efort, căzu înapoi, cu un urlet,
peste perinele ne-aranjate și care stăteau prea drept și prea departe
de el ca să’i poată ajunge sub umeri. Întreg salonul se uită speriat la
ei. Urletul s’a auzit, desigur, și afară, pe culoar, căci apăru o
asistentă, cu fața crispată:
Vai de mine! Ce faceți aici?! Vizitatorii n’au voie să se
atingă de bolnavi! – îi aruncă ea Măriucăi, cu o privire apră.
Vizitatorii trebuie să știe asta; de ce suntem noi aici?
Măriuca sta înțepenită lângă pat, roșie de rușine,
incomodându-o pe „sora” care și-a dat seama ce se întâmplase și ce
este de făcut.
Dumneata ești nevasta lui? – întrebă ea mirată, văzând că nu
plânge.
Nu! – răspunse Măriuca încurcată.
Atunci ce vrei dumneata aici, care nici nu te pricepi? – dar
căzându’i ochii pe strugurii de pe noptieră, vocea ei își schimbă
automat timbrul: - El n’are voie fructe, doar compoturi sau lichide.
O, ce struguri frumoși! Ia’i dumneata înapoi și dă’i bărbatului
dumitale.
Noi mai avem, - răspunse Măriuca ușurată - ia’i dumneata.
O, mulțumesc, mulțumesc, ce frumoși sunt! Trebuie să fie
și foarte gustoși – zise ea complet schimbată, întinzând mâna să
încerce o boabă. Hm! Ce dulci îs! – și ar mai fi luat o boabă, dar
privirile celor din salon se concentrară aspru asupra ei, așa încât
renunță.
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Fii bună dumneata și ajută-mă să-l așez. Uite, eu îl ridic iar
dumneata îi aranjezi perinile. Trage-i-le mai jos, așa! Iar acum,
dumneata stai liniștit și nu te mișca.
Așè stă săracu’ de mai bine de o săptămână, de când îi aici
– zise Pavăl ca pentru sine.
Dorești ceva dumneata? – i se adresă „sora” pe același ton
superior, rece și oficial, cu care intrase. Pavel însă își întoarse
privirea în altă parte fără să răspundă, dar își zise în gând: „aș dori
io destule, da’ întâi să fiți voi mai omenoase și să sâmțâți oleacă din
năcazu’ nost care ne-o adus aici, la voi, în casa, asta care gândești
că’i a lu’ moșu’vost’. Gândești ă nu voi ați fost angajate aici, să
grijițo de bolnavi și așè să vă câștigați o pită, da’ noi am fost aduși
aici, de plăcerea voastră!”. Oftă adânc și închise ochii. Măriuca,
lângă patul lui, simțea că i se rupe ceva într’însa. Îi venea să cadă în
genunchi șângă pat și, din tot sufletul, să se roage la Dumnezeu să’l
ajute pe Pavăl în suferința lui.
+
Acum, stând pe scări și așteptând să vină medicul, îi treceau
prin minte toate acestea și încă altele multe și sufletul îi era greu,
greu. Respiră adânc și oftă.
Da’ ce năcazuri ai, nevastă? – o întrebă un om mai în vârstă,
ce măsura și el scările spitalului de cu dimineață.
Hai, d’apoi să n’aibă nime năcazu’ meu! – oftă Măriuca din
nou, parcă mai cu durere, gata să’i dea lacrimile.
Ai pă oarecine în spital? – întrebă din nou omul.
Bărbatu’ mi’i aici, operat.
Da’ ce are?
Nu știu. S’o răsturnat cu tractorul pă o pantă, când era la
coectivă.
Și și-o rupt oarece?
Io nu știu, numai că l-o operat și l-o pus în ghips de la brâu
în gios. De tri săptămâni – și Măriuca începu să’i povestească
omului aceluia, necunoscut, care’i inspira încredere, cum s’a
întâmplat cu Pavăl și cum îi mai merge. Parcă se ușura povestind.
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Omul asculta atent, ceea ce Măriucăi îi făcea bine, apoi
întrerupându-o, o întrebă:
Da’ câți ani are?
Merè pă douădzăci și șesă.
Tânăr, tare tânăr! – murmură îngândurat și cu compătimire
omul, apoi, parcă înviorat, îi zise uitându-i-se în ochi și dând din
mâini, a... ”lasă” – nu’ți fă griji, că mare-i Dumnedzău! – ca după o
pauză să întrebe cu nedumerire - da’ cum lucră la colectivă, om așè
tânăr? Cum de nu ș’o făcut o meserie în oraș?
D’apoi că nici nu lucră el la colectivă; el îi maistru
macaragiu la Trustul de Construcții. O făcut tri ani școala de
maiștri, aici în oraș unde lucră, da’ amu o fost pă conced o
săptămână. Aiștia de la colectivă l-o rugat să le are, că nu au
tractorist și cum Pavăl îi tare harnic și’i place munca câmpului mai
mult decât macaraua, s’o dus ș’o arat, două dzâle, până i s’o
întâmplat nenorocire. Hei, ș’aici îi un bai, că nime nu vrè să-i
plătească nici un adjutor de boală; cii41 de la trust dzâc că nu la ii
s’o bolnădit42, că de la ei o fost pă conced. Cii de la colectivă nu
vreu să-l plătească pentru că nu’i angajatu’ lor și, uită-te dumneata,
așè am rămas noi sânguri, a lui, cu năcazu’ șu durerea asta. Da’
poate nici asta n’ar hi așè de mare bai, dacă s’ar face măcar bine,
da’ tare mă tem că n’a mai hi om cât a mai trăi!
Bărbatul o ascultă cu atenție și compătimire; simțea că
femeia spune un adevăr foarte greu, dar, ca să’i mai abată gândurile,
o întrebă:
Da, de unde ești nevastă, că după port gândești că ești de
p’in părțîle noaste, chiorene?! Ia, io’s din Lăcânța.
Noi săm43 din Măgura – răspunse Măriuca.
Noa, d’apoi doară ia că săm vecini. Vedzi că șî io trabă să
îmblu atâta cale, pă drumurile aiest. Apoi, mare năcaz o dat păstă
41

Cii, cei: ii, ei.
Bolnădit, accidentat.
43
Săm, suntem.
42
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dumăta,44 nevastă. După cum te văd, nu pè45 știi ce să faci și cum
să îmbli în aieste treburi.
Da’ de unde să știu? Păcatele mele! – oftă cu durere
Măriuca.
Ia, io am trecut pin46aieste; ascultă bine ce’ți spun:
Bărbatu’ dumitale îi la chirurgie, la etaju’ tri, așe’i?
Așè’i! – confirmă Măriuca.
Noa, vedzi! Acolo’i șăf, doctoru’ Munteanu, că medici de
salon îs mai mulți; astădzi îi unu’, pă mâni îi altu’ și tăt așè să
știmbă și ce dzâce unu’, nu să potrivește cu zâsa celuilalt. Ba mai
vină și după amiadză altu’ și dzâce altfel, de bietu’ bolnav… Vai de
dzâsele lui!
Fosta-ai și dumăta tăt acolo? – întrebă Măriuca.
Fost-am, ș’am stat două luni, de am gândit că nu mai ies ăn
veci. Ascultă nevastă: fost-ai dumăta la doctoru’ Munteanu acasă?
N’am fost, da’ de unde să hiu, că nici nu-l cunosc și nici nu
știu unde șede.
Știi dumăta unde’i strada Mălinului?
Nu știu.
Oa, cum să’ți spui io?! – și omu’ își ridică pălăria de pai de
pe cap, scărpinându-se după ureche, ca și cum s’ar scormoni în cap
să’i pice o idee. Noa, vedzi că am uitat: Centru’ Vechi ’ îl știi!
Ai de mine, cum să nu-l știu?!
Noa, din Centru’ Vechi, te duci dumăta pi gios; ieste și
autobuz, da’ nu știi când zină: mai bine afli dacă meri pi gios. Meri
pă strada 23 August și treci peste „Podu’ Viilor”, știi că amu îi
dzâce ca și străzii, da’ noi tăt numai așè îl știm și gândeasc că și
dumneata.
Așe’i! – confirmă Măriuca, sclipindu’i pentru o secundă în
minte imaginile ei dragi, legate de acest pod și de oraș.
Dumăta, dumneata
Pè, prea.
46
Pn, prin.
44
45
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Noa, de la pod, meri înainte și cînd vezi, la dreapta
monumentu’, lași strada mare și meri pă alee cătă monument, treci
pă lângă el și urci pă alee în sus până la teatru’ de vară, apoi întorci
pă lângă cimitir, la stânga, și dai în strada Usturoiului, a
„Foghagymás-ului”, cum zâc ungurii, care urcă pă vale în sus, cătă
Murgău. Lași „Usturoiul” și intri în parc, îl treci de-a curmezișu’ și
ieși pă „Valea Roșie”. Meri pă iè în sus și te uită, că a doua ori a tria
stradă, îi a „Castanilor”. Meri pă ie oleacă, apoi iară să face o
străduță, la stânga, numai cu vile noi; asta’i strada Mălinilor. La
numărul 17 șède doctorul Munteanu. Du-te dumăta așè, de
dimineață, pi la șăpte ceasuri, când să scoală doctoru’, să-l afli acasă
și să poți grăi cu el. Du’i oarece.
Da’ ce-ar hi bine să’i duc, bade, că și io m’am găndit la
asta, da’ n’am știut nici unde și nici ce să’i duc.
Auzî’, știi dumăta că la tăți le place horinca de prună, tare și
curată și de n’o beu ii, da’ le place să aibă pintru petini, iar pintru
doamna, du’i de aieste, de-ale femeilor: ouă, brândză de vacă ori de
oi, dacă aveți, un miel, o găină, poame, ori bani. Ai bani nevastă?
Am vândut un porc ce-am vrut a-l ține până la Crăciun și
să-l vindem atunci, da’ ne-o fost tare hie47 de bani, să plătim
operație.
Apoi, atunci știi cum să faci.
Ba nu știu, bade, că de treburile aieste s’o grijit socru’ meu.
El îl știe și pă doctoru’ Munteanu, care l-o operat pă Pavăl și pă
doctoru’ Pop, de la reanimare, pe la care o trecut și socru’, mai de
mult, la spitalu’ cel vechi.
Acolo o fost mult mai bine decât aici – zise badea, ca și
cum ar regreta ceva al lui. Acolo bolnavii să mai putèu preumbla
câte oleacă, pă afară, mai putèu ședè pă câte o laiță sub un copac și
a aminosî o floare. Ia, vedzi, trebuir de aieste ce nu le luăm în samă
când săm acasă sănătoși, da’ aici, când ești bólnav, nu știi cât de
bine îți pot face, ori cât îi de rău dacă nu le ai, da’ cine să gândește
47

Hie, lipsă, nevoie.
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la ele? Aici, în haramu’48 aiesta nou, cu trispăzăce etaje și patru
corpuri, cum le zâce, să te ferească Dumnedzău! Mai dzâci că’i csa
morții, decât casa sănătății! Nu te lasă să scobori de la un etaj la
altul, dacă ești în stare, nu să te lase în odoru’49 care nu etse, cum
era dincolo. Uită-te dumăta, cât loc este aici pă lângă spital! A cui îi
tăt pământu’ aiesa? A nimurui; că de la oameni l-o luat, iar ii,
domnii aiște, tovarășii, nu-l lucră. Vădzut-ai dumăta, că în plină
vară, aici nu’s numa’ buruieni și colb iar amu, și mai rău, numai
vreji uscați și colb adus de vânt de pe halda de steril de la uzină.
Măriuca știa că spusele badelui sunt adevărate. Văzuse și
ea, de la etaj, întinderea aceea pustie, mai ales înspre Uzina de
Preparare a Minereurilor. Așezată la o aruncătură de băț de spital, în
jos, pe râu.
Vezi dumăta – continuă badea, înainte ca ea să fi avut timp
să’i răspundă ceva – noi nu știm nimic din câte ar trăbui și ar hi
cinstit să știm. Noi trăim aici, în socialism, ca boii mânați de ciurdar
încoace și încolo fără șă știm că de ce și pentru ce mai ales fără să
ne întrebe nime, dacă vrem ori nu.
Măriuca se uita din ce în ce mai mirată la omul acesta
străin, între două vârste, care vorbea destul de tare fără să’i pese de
nimeni. Ba îi făcu impresia că nici nu mai vorbește cu ea, ci cu sine.
Eu nu este decât un prilej, dar omul se apropie brusc, ca spre a’i
transmite ceva confidențail.
Ascultă, mi-o spus mie un profesor cu care am fost aici, în
salon, el mi le-o spus mie aieste, că io n’avèm de unde le ști, diptuce
la „Scânteia” scrie numa’ minciuni de-ale partidului.
Măriuca începu a se simți stânjenită de acest necunoscut
care începuse să’i spună ei politică, în gura mare, pe scările
spitalului și oarecum, speriată, se uită în jur. Observă cum un bărbat,
destul de tânăr, care mai înainte se plimba în toate părțile, pe cele
șapte scări lungi și late, de ciment, se opri acum pe o treaptă mai jos,
48
49

Haram, ceva rău, nedorit, nepotrivit.
Odor, curte.
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dar foarte aproape de ei, într’o atitudine de parcă le-ar asculta
conversația, dar cu privirea la mașinile care veneau, parcau sau
plecau, sau la slavarea care făcea la fel. Dar omul cu discursul, fie
că nu’l băgă în seamă, fie că nu’i păsa de el, continuă pe același ton
confidențial și foarte important:
Profesorul dzâce’ că medicul șef de dinainte, de la județ, o
fost în țările capitaliste, cum le dzâce la noi, nu știu unde, în Franța
ori în Germania, adică nu pè departe și că de acolo o adus proiectul
clădirii ăsteia, cu trispăzece etaje, în care o concentrat tăte secțiile.
Profesorul dzâce’ că noi, socialiștii, copiem occidentul în tăte cele,
numa’ că îl copiem prost. Coată cu spitalu’! La noi, ca și aciè care
n’au destul pământ și diptacè ii treabă să se ridice în sus, pă
verticală, cum dzâce profesoru’; da’ la noi, batăr amu, nu’i vorbă de
loc, de spațiu, noi avem loc, spațiu destul să ne întindem pă
orizontală. Ar hi foastă mai sănătos pintru noi, decât nenorocire’
aiasta de spital, în care numa’ ce ar trăbui să margă ceas: telefonul li
liftu’, nu funcționează decât cu hopuri, ori nu mărg de fel. Să hi
construită pavilioane micuță, nu mai sus de un etaj, pusă înt’o
grădină, adică în spațiu verde, cum le place tovarășilor să zâcă,
pintru că noi românii săm tărani legați de natură, diptacè aici, în
haramu’ aiesta ne îmbolnăvim de boala zâdurilor mai rău ca de
boala, boală!
În mintea Măriucăi apăru imaginea lui Pavăl. El n’a fost
niciodată așa de alb la față ca acum, dar ea își zicea că’i din cauza
bolii.
Noa, bine, da’ vezi dumneata, cum îi Pavăl a mieu, nu să
poate urni din pat, la ce i-ar folosi grădina?
Așè zâce și medicu’, că aiesta nu’i sanatoriu unde oamenii
să steie cu lunile și cu anii și că pintru o vreme scurtă îi destul aerul
de pe terasă pintru cii ce să pot mișca, da’ uite dumăta, tăt
profesoru’ mi-o zâs, că el dacă înt’o zî nu pășește cu picioru’ peste
un petic de iarbă verde, nu’i sănătos. Io m’am gândit atunci, când mi
le-o spus mie tăte aieste, că’i clătit de cap, da’ să știi dumăta, că’i
adevărat. Am sîmțît și io, pă spinare mè, după ce-am ieșit de aici.
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Da’ ai zâs că bărbatu’ ț’o fost operat! Așe’i că operația îi gratis, da’
dacă nu’i dai doctorului oarece, nici nu coată la tine?
Io nu știu dacă’i așè cum spui dumneata, că doară ț’am zâs,
că de treaba asta o avut grijă socru’ meu; știu numai că doctoru’
Munteanu îi tare cumsăcade și n’o vrut să ieie bani, așe ne-o
povestit socru’, acasă, da’ o luat alții, de nici nu ni s’o ajuns.
Apoi să poate să hie și așe’, da’i tare rar, că tăți coată numai
după bani, așè că cel mai de samă îi, dacă meri cu plicu’ și pui o în
el, o mie, două de lei. Numai de unde amaru’ să tăt dai atâța bai. Că
și numa’ o mie și’s tare mulți! – că iacă dumnăvoastă ați rămas fără
porc de Crăciun! Ba îți trabă un sac de bani, că nu’i numa’ unu’ la
care „trabă” să dai, că’s o sută, „care fac comerț cu bolnavii”, cum
zâce profesoru’. D’apoi „surorile”! Ș’acele’s o ciurdă pă tăt
schimbu’! Să te ferească Dumnedzău astăzi de boală, că ia, că te
mănâncă mai rău năcazurile aieste decât tătă boala! Apoi vezi
dumăta; n’o fost aieste așè mai de mult! Io nu le știu, numai din
auzîte, că io am fost tânăr în acele vremuri și mulțămăsc lui
Dumnedzău, n’am fost bolnav, da’ zâce că oamenii ce merèu50 în
spital trebuieu să plătească o taxă pentru spital și una pentru medic
și cu asta era aranjată treaba, omu’ era îngrijit și tratat. Îi adevărat,
zâce, că era tare scump, da’ amu’i mai ieftin? Zâce că mulți nu
puteau plăti șu nu putèu intra în spital, așè murèu acasă, da’ crezi că
amu’i mai bine? Amu nu mori acasă, da’ aici în hramu’ aiesta, ca un
câne. Nime nu’ți aprinde batăr on ciot de lumânare, ori să’ți zâcă
măcar un „Dumnedzău să-l ierte!” – să mori ca un om, nu ca o
jâgodie! Amu tăte’s pă gratis și cel mai ușor îi moarte pă gratis! Vai
de capu’ nost! Mai bine ar hi să hie și amu o taxă, da’ să știe omu’
cât și așè ai scăpa de chinu’ aiesta: „cât să dai?”. Că dacă dai pè
puțîn, nu’i bine, iar dacă dai pè mult, iar nu’i bine, că te sărăcești de
nu mai ai după ce bè apă!

50

Merèu, mergeau.
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