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TEREZIA FILIP
FERECÂND ÎN CUVINTE FARMECUL EFEMER AL CLIPEI1

– „duiosul vis” eminescian de frumusețe și iubire –
„Azi când a mea iubire e-atâta de curată
Ca farmecul de care tu ești împresurată,
Ca setea cea eternă ce-o au după olaltă,
Lumina de-ntuneric și marmura de daltă...”
(M. Eminescu, Nu mă înțelegi)

„Împresurată” de farmec şi răspândind din sine
farmec – aceasta e manifestarea fiinţei care, în universul eminescian, atrage, fascinează şi declanşează o
stare de grație în care se iscă atât iubirea, cât și
inspiraţia poetică. Din acest farmec vin însă mai
târziu și melancolia, însingurarea drama.
Conștientizarea apartenenței celor doi
protagoniști ai lirismului eminescian, el și ea, la
două regimuri de existență distincte, la două
materii ce se atrag ori se resping reciproc indică o
misterioasă alchimie a contrariilor și a complementarității lor, a unei eterne fascinații și reciproce
nostalgii, ce face farmecul, fericirea și nefericirea
individului: „O, cât de bine știi tu natura ce a vrut,/
cu
Când a făcut zăpadă și diamant din lut,/ Știi ce voiește dânsa
ochii-ți străluciți –/ Ea vrea printr-o zâmbire să fim nefericiți.” (Pierdută pentru
mine zâmbind prinlume treci). Două realități se interdetermină și se provoacă necontenit, se atrag ori se exclud una pe cealaltă precum lumina și întunericul primesc sens
una prin cealălalt, precum marmura se supune dălții care o modelează, precum se
definesc prin contrast lutul și zăpada, ori carnea efemeră cu diamantul dur și strălucitor. Farmecul seducător și indicibila iubire răsărită din această perpetuă atracție și
nesfârșită contrarietate unicizează poezia eminesciană și imaginarul ei.
„Duiosul vis” de iubire e iscat din farmecul frumuseții feminine și din ardenta
pasiune masculină. De-o parte admirație și adorația frumuseții, de cealaltă taina și
forţa irezistibilă cu care frumusețea farmecă eul şi, în cele din urmă, îl înrobeşte, fie
spre încântarea lui de-o clipă, fie spre suferința perpetuă, niciodată spre fericire
Fragment din volumul Seducția absolutului - în curs de apariție la Editura Proema din
Baia Mare
1
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statornică și împlinire omenească. Atâtea clipe de farmec, atâtea forme de seducție
constitui sursa debordantă a poeziei erotice eminesciene. Dar ce este acest farmec
dureros, acest vis duios de tandrețe, această dulce clipă efemeră? Nimic altceva decât
o stare de grație, un camp ce împresoară ființaiubită, ținând de natura ei intrinsecă,
de o energie specifică feminității. Acestcâmp e intensificat fie din afară, venind din
admirația frumuseții, fie este o iradiere înafară a ființei, un magnetism al frumuseții.
Farmecul declanșează iubirea, inspirația și poezia, în moment vesperale în care natura
și frumusețea în exces captivează eul sau cuplul într-atât, încât nu există vreo altă
formă de sustragere din această vrajă decât reverie și poezia. Înrobitor, acest farmec
nu este niciodată descifrat pe deplin, căci eul prins în mrejele lui i se dedică, cu voluptate: „În ochii mei acuma nimic nu are preţ/ Ca taina ce ascunde a tale frumuseţi;
/Căci pentru care altă minune decât tine/ Mi-aş risipi o viaţă de cugetări senine/ Pe
basme şi nimicuri, cuvinte cumpănind,/ Cu pieritorul sunet al lor, să te
cuprind.”(Nu măînţelegi).
În această secvență retorică aflăm sursa şi motivaţia liricii erotice dar, posibil,
și a liricii eminesciene în general, întrucât versurile ar putea fi interpretate și ca recunoașterea unui eșec.2 Farmecul sau vraja frumuseţii iubitei, metonimizată în minune,
suscită întreaga reverie poetică, de basme şi nimicuri, pentru a o împietri în cuvânt.
Frumusețea este un mister pe care doar poezia poate și este datoare să îl exprime dar,
evanescent și efemer, tot poeziei îi revine să-l și descifreze, să-l conserve și să-l
perpetueze. A prinde din dinamica clipei frumusețea și iubirea și a le fereca în cuvinte
și imagini, a le păstra în posteritate, este esența multor poeme eminesciene. Și mai
mult: aceasta este chiar nota inedită a unui poet romantic captivat el însuși de misterul
existenței și tentat de-a înlănțui în cuvinte pieritoare clipa de grație, ca sursă a iubirii
și a fericirii omului în lume. Poetul devoalează această intenție, și această sensibilitate
a sa, în fond, una din caracteristicile poeziei și ale artei sale. Cumpănind cuvinte, în
jocuri de imagini, de „basme și nimicuri”, el exersează, de fapt, puterea verbului întrun gest sau un ritual eminamente poetic: „Pe basme și nimicuri, cuvinte cumpănind,/
Cu pieritorul sunet al lor, să te cuprind,/ În lanţuri deimagini duiosul vis să-l ferec,/
Să-mpiedec umbra-i dulce de-a merge-n întuneric.” (Idem) A împiedica risipa a
ceva atât de prețios și atât de rar, precum iubirea, precum frumusețea – iată aici unul
din scopurile declarate ale poeziei eminesciene.
Dar nu doar despre frumuseţe şi erotică e vorba în această înşiruire retorică a
poemului Nu mă înțelegi, cât despre taina ființei, sau despre farmecul ce împresoară,
ca un câmp, femeia iubită: „Azi când a mea iubire e-atâta de curată/ Ca farmecul de
care tu ești împresurată...”(Idem) Și, desigur, despre tentativa poetică de-a înlănțui
în cuvinte acest miracol, de-a tălmăci și conserva pentru vecie duiosul vis de iubire
iscat de farmec, ocrotindu-l de risipa specifică vieţii şi timpului. Dar cum?

2 Cf.

A. Guillermou,op. cit. p. 555. Poemul apare într-o culegere, Album literar al unei Societăți
studențeș ti, Unirea din 1886, din care nu putea lipsi Eminescu, cel mai strălucitor nume al poeziei
româneș ti la acea dată.
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Așa cum remarcă, de altfel, A. Guillermou studiind variantele poemului Nu mă
înțelegi3 , iubirea înțeleasă de femeia adorată i-ar oferi poetului nu doar fericirea pe
care-o dă omului împlinirea sentimentului în sensul comun al termenului, ci și șansa
de-a se înțelege el însuși mai bine, pe sine, ca poet, tumultul sufletului său, justificând
astfel adorația frumuseții ca nefiind un gest caduc, ci „un remediu împotriva căderii
în neant”, o „nebănuită mântuire” 4 omenească. Un mod poetic de-a face față
timpului. Conștient de evanescența duiosului moment, vis de iubire și de fericire,
poetul tentează să cuprindă și împietrească în cuvinte clipa de grație, perenizând-o,
eternizând-o.
Gestul său, nebunesc, de ctitor a ceea ce este atât de pieritor în fuga timpului
reiterează aici semantica altuia similar, mult îndrăgit de Eminescu – al împăratului
din basmul Fata în Grădina de aur. Părinte al unei frumoase fără pereche: – „Şi-avea
o fată dulce, mândră pruncă,/ Cu care basme vremile-şi adorm./ Când trece ea
frumoase flori se pleacă-n/ Uşorii paşi în valea c-un mesteacăn” . Prea fericit de
frumuseţea fiicei și conștient că unicitatea ei ar putea fi vitregită și neînțeleasă în
vâltoarea mediocrității lumii, împăratul caută o formă de-a o conserva pentru vecie.
El edifică un strălucitor castel de granit într-un izolat loc montan, tentând să izoleze
ori să distingă astfel de ochii lumii frumuseţea unică a încântătoarei sale fiice. Ocrotind-o de barbaria privirilor lumii de rând între zidurile granitice, inexpugnabile, din
pietre lumioase, dar şi de efectele devastatoare ale timpului, împăratul nu numai că o
face pe fiica sa captivă propriei singurătăți și frumuseți, în splendidul castel cu
grădină de aur, ci o și exceptează de la ordinea comună a lumii și a vieții, căci: „Prea
e frumoasă, prea nu e de lume,/ E rău poetul care n-o numeşte,/ Barbară ţara undeal ei renume/-Ncă n-a ajuns şi chipu-i răpitoriu/ Nu-i de privirea celor muritori...”
(Fata în Grădina de Aur) – îşi spune împăratul. Frumusețea fetei are acel farmec unic
al iubitei din celelalte poeme eminesciene, acel câmp al ființei ce-și transmite energia
sa lucrurilor: „Avea o fată dulce, mândră pruncă./ Cu care basme vremile-și adorm./
Când trece ea frumoase flori se pleacă-n/ Ușorii-i pași în valea c-un mesteacăn.”(Idem). Frumusețea este considerată un dar ceresc, miracol ce s-ar cere păstrat,
ferit de intemperiile timpului și ale lumii. Izolarea deliberată, ascetică a fetei reprezintă inclusiv o scoatere a ei din circuitul social iar gestul tatălui nu este altceva decât
forma austeră de conservare a frumuseții și unicității. Întotdeauna frumusețea sau
talentul în exces îl izolează pe cel care le deține de ordinea comună a existenței.
Gestul împărătesc şi patern, de altfel delicat şi superb în esenţa lui, are o semnificaţie
mult mai profundă decât sentimentul de ocrotire şi decât simpla tentativă de
conservare a frumuseţii: „Zidi palat de pietre luminoase,/ Grădini de aur, flori dentunecime,/ [...]/ Acolo şi-a închis frumoasa fată/ Ca nicio rază-a lumii să n-o bată.”
(Idem) A se lăsa bătută de razele lumii poate însemna pentru prințesă a pactiza cu
formele ei cele mai diverse și mai efemere, a coborî din castel, a se lăsa sedusă de
vraja multiformă, spectaculară a vieții, a-și pierde și unicitatea și puterea frumuseții.

3

A. Guillermou, op. cit. pp. 555-562.
262.

4 Idem,p.
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Frumusețea de excepție sau talentul sunt întotdeauna mai presus de
omenescul de rând, căci, pe cât aduc încântare și fericire, ele sunt tot pe atât o povară
pentru cel care le deține. La anumite cote ale ei, frumuseţea omenească intră-n contradicţie cu pământescul, cu lumea. Se găsesc atunci forme de-a o apăra de devastatoarele efecte ale timpului și ale cotidianului, de barbaria privirilor comune, de
toată fenomenologia vieții. În mod similar împăratului, Eminescu tentează a
imortaliza iubirea și farmecul iubitei în „lanțuri de imagini”, în
„pieritorul sunet”
al cuvintelor, imortalizând în versuri vraja efemeră, instantanee a iubitei. De reținut
din aceste poeme, dincolo de fascinația frumuseții și de tentativa eminamente
poeticăd e-a o conserva, sunt formele barbariei insinuate aici de poet. Care sunt ele?
Inabilitatea sau reaua voință, ignoranța sau neputința de-a accepta și înțelege valorile
care disting pe eul ce deține aceste haruri, de ordinea comună, exceptându-l de la
regula mediocrității sau a banalității. Iată ce subtile forme de barbarie pot leza perfecțiunea ‒ cum? ‒ ignorând-o sau anihilând-o.
Codul imaginar eminescian dezvăluie ceva şi mai profund: frumuseţea umană,
aici cea feminină, este un dar rarisim menit, la rândul lui, să
înfrumuseţeze,
lumea: „E sănătos bolnavul ce-o privește,/ Un leu s-ar îmblânzi
l-așa minune.” ‒
aflăm superlativizată frumusețea în alt proiect eminescian –Frumoasa lumii. În toate
basmele, frumusețea trebuie mai întâ idescoperită și atinsă printr-un traseu dificil,
plin de obstacole, căci un dar atât de special se cere cucerit iar bucuria atingerii va fi
răsplătită prin fel de fel de privaţiuni şi suplicii ale celui care pretinde darul
frumuseții. De aceea, a nu cunoaşte și a nu re-cunoaște frumuseţea desemnează a nu
fi apt de vederea ei și a nu o declama ca atare, ceea ce poate fi un semn de barbarie,
de primitivism istoric, ori de lipsă de talent: „E rău poetul care n-o numeşte/ Barbară
ţară unde-al ei renume/ Încă-n-a ajuns şi chipu-i răpitoriu/ Nu-i de privirea celor
muritori.” (Idem). Ideea înrudirii frumuseţii cu o suprarealitate de esenţă divină e de
factură populară şi totodată mitică în Eminescu, specifică basmelor, unde „la soare te
puteai uita dar la dânsa – la frumusețe – ba” este hiperbola acestei supremații. Dar a
defini barbaria ca inaptitudine a sesizării frumuseții și incapacitate de-a-o
recunoaște, a o accepta și a o numi ca atare –„E rău poetul care n-o numește” – este
o idee eminesciană.
Barbaria nu este, prin urmare, doar năvălirea în cavalcadă, în istorie, peste alte
neamuri și popoare, mai civilizate, cât mai ales mefiența de-a ignora valorile de
frumusețe, adevăr, bine, ale acestora, sau de-a minimiza frumusețea ca adevăr, ca
realitate de excepție și neputința de-a vedea în ele o infinită sursă de bucurie și
spiritualitate. Gestul deconspirat aici metaforic, ca tentaţie a construirii durabile, a
salvării din efemeritate a iubirii și iubitei, a adevărului frumuseții, constituie
motivaţia intrinsecă a artei, a creației în general și a liricului în special, oricare a fi
problematica lui. Aici găsesc sensul și semantica eminesciană a tentativei de-a fereca
în „lanţuri de imagini”, „duiosul vis” de frumusețe și de tandrețe, de-a țese în jurul
lui universul imaginar şi poetic din reverie, din farmecul vieții și al iubirii.
Înlănțuirea ori ferecarea unei clipe ferice de viață într-un tipar considerat
rezistent și etern, mai durabil oricum decât un destin omenesc –„În lanțuri de imagini
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duiosul vis să-l ferec”‒ în cuvinte și imagini, într-un zid de granit, precum închiderea
frumoasei fete de împărat în strălucitorul castel din Grădina de aur, ori într-o ctitorie,
precum a Anei în zidul mânăstirii de pe Argeș, indică un misterios ritual creator cu
intenții și efecte mai presus de omenesc. Aceste gesturi țin de hermetismul creației și
de misterul ei. Poetul, împăratul din basm, precum și arhitectul Manole tentează aici
fie oprirea timpului, fie vitalizarea creației lor prin inseminarea în ea a vieții, a iubirii
și a frumuseții, a nestatornicei clipe de farmec ce le-a atins lor destinul pământesc.
Închiderea în castel, ferecarea în lanțuri de imagini ori cuprinderea în pieritorul sunet
al cuvintelor – a vieții, a frumuseții, a unui chip și a unui sentiment unice, ori zidirean ctitoria de pe Argeș, pleacă toate din același gând sau gest de eternizare –„Sămpiedec umbra-i dulce de-a merge-n întuneric” și de semantizare a creației cu iubirea
și frumusețea trăite o clipă de creator. Ctitoria – zid, castel, poem, edificiu din piatră,
din cărămidă, sau țesătură de cuvinte și sunete pieritoare – desemnează intenția
dăinuirii a ceva rarisim și prețios. Creația este însăși viață misterioasă care, „închisă”
în operă, o înviază, făcând-o să se învoioșeze, precum fata de împărat care,
descoperind iubirea, animă edificiul cu muri de piatră al castelului: „Precum o floare
ar ieși din surii/ Și morții munți, din piatra lor uscată,/ Astfel copila învoioșează
murii/ Pe când în bolta geamului
s-arată.” (Fata în Grădina de aur). Fiică ori
iubită, ea, femeia, este enigma însăși a viețiiși a creației ‒„când ești enigma însăși a
vieții mele-ntregi” – iar gestul poetic eminescian caută mereu să o închidă, să o
cuprindă, să o înlănțuie, să o ferece, în forme nemuritoare, în imagini ori în cuvinte
capabile să cuprindă-n ele pentru vecie ființa, frumusețea, iubirea –„în pieritorul
sunet al lor să te cuprind”. Astfel, creatorul o apără de efectele timpului, (viața,
frumusețea, iubirea) precum împăratul pe fiica sa, și de privirile profane ce, în
imaginația sa romantică, ar diminua sau ar știrbi iubirea și frumusețea nepercepândule la adevărata lor valoare. „Ca nicio rază-a lumii să n-o bată”, își spune și împăratul
adorându-și fiica. Toate aceste „edificii”, poezia și castelul „din pietre luminoase”,
„grădina de aur” ori monastirea de la Argeș, „cum n-a mai fost altă” au aceeași
funcție hermeneutică, de edificiu, de țesătură, de mreajă, ce tentează a conserva
pentru vecie clipa efemeră, duioșia iubirii, farmecul frumuseții, sau spiritualitatea
ființei în forme pe măsură.
Un paradox însă unicizează iarăși lirismul eminescian. Dacă poezia, castelul,
zidul tentează eternizarea feminității, iubirea însă o redă pe fata de împărat ori pe
femeia iubită vieții. Ieșirea dintre muri castelului în câmpul vieții o aduce pe fată la
fereastră, în vederea lui Florin, îi deschide aventura vieții și a plecării în lume.
Deschiderea ferestrelor castelului care-o sufocă reprezintă un fel de spargere a
tiparelor ce claustrează ființa, pentru a ieși spre lumea reală iar momentul din basm
este de-o frumusețe simbolică excepțională. Dacă viața îl poate întrista ori îl poate
farmeca pe individ cu efemeritatea clipei, eternitatea este, în schimb, apăsătoare, grea
– știm acesta de la Hyperion, tentat să se lepede de nimbul nemuririi. Ieșirea fetei la
fereastră, – „la geamul tău strălucea” – i-l aduce-n cale pe Florin cu care pleacă, se
pierde „în adânca depărtare” a lumii. Ieșind din claustrare ea se va pierde-n largul
lumii, precum Cătălina din Luceafărul, precum Blanca ce refuză claustrarea în schit.
9

(Făt-Frumos din tei) În schimb, numai închisă în operă ea ar accede eternitatea. Tot
astfel, ieșind din textul poemului ori rămânând înafara lui neacceptând iubirea
creatorului –„Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt” (Pe lângă plopii fără
soț) – ea se pierde în tumultul lumii, devenind o femeie oarecare. Iubirea geniului îi
aduce femeii nemurirea: „Ai fi trăit în veci de veci/ Și rânduri de vieți –/ Cu ale tale
brațe reci/ Înmărmureai măreț/ Un chip de-a pururi adorat,/ Cum nu mai au perechi/
Acele zâne ce străbat/ Din timpurile vechi.” (Pe lângă plopii fără soț).
Refuzul claustrării – și acesta este chiar tiparul operei, zidul de castel ori de
mănăstire sau țesătura poemului – reprezintă intrarea în spațiul vieții, în tumultul
lumii care-i aduce femeii pierderea identității ei distincte, căci nezidită, Ana ar
rămâne doar o anonimă, fata de împărat devine o Cătălină, iar iubita eminesciană
seamănă „tuturor la umblet și la port”. De aici tentația poetică de-a înlănțui în
cuvinte, de-a fereca în imagini visul său de iubire, oprindu-l de la pierderea la care îl
sortește timpul. Învoioșată de iubire, copila de împărat cântă, se-alintă și nici iubita
nu rămâne mereu aceeași în imaginile poeziei, ci, definită ca enigmă, poate fi sursa
creației și mister al ei. Înlănțuită, zidită, cuprinsă sau închisă în operă reprezintă
forma suprema de iubire a creatorului. Gestul lui o salvează de efectele timpului, căci
ea animă opera – ca suflet al ei. Iată enigma. Iubirea este un răspuns, este o unitate de
măsură a frumuseții și a farmecului iubitei, așa cum se vede în retorica ce urmează:
„...Şi când răsai nainte-mi ca marmura de clară,/ Când ochiul tău cel mândru străluce înafară,/ Întunecând privirea-mi de nu pot să văd încă/ Ce-adânc trecut de
gânduri e-n noaptea lui adâncă,/ Azi când a mea iubire e-atâta de curată/ Ca
farmecul de care tu eşti împresurată,/ Ca setea cea eternă ce-o au după olalată/
Lumina de-ntuneric şi marmura de daltă,/ Când dorul meu a-atâta de-adânc şi-atât
de sfânt/ Cum nu mai e nimica în cer şi pe pământ,/ Când e
o-namorare de tot
ce e al tău,/ De-un zâmbet, de-un cutremur, de bine şi de rău,/ Când eşti enigma
însăşi a vieţii mele-ntregi...” (Nu mă înţelegi) Un imn al iubirii şi-al adorării
frumuseţii mai frumos, mai patetic și mai profund decât acest poem nu a scris nici
Shakespeare, nici Dante, nici Petrarca, nici Goethe, nici Rilke. Rezonanţa și frumusețea versului îl așează pe Eminescu fără niciun complex în galeria celor mai mari
romantici ai lumii, dând astfel contribuția specific românească la îmbogățirea
patrimoniul liric universal.
Rezumând: Farmecul personalității iubitei reprezintă aici un maximum al
iubirii şi al imaginarului liric. Nu doar ochiul abisal, în care poetul citește „un adânc
trecut”, de frumusețe și iubire, o istorie a ființei, ci și o tensiune sufletească indicibilă,
dau acestei retorici lirice rezonanța ei aparte.
Marmura și dalta sunt simboluri în ecuația creației. El și ea sunt termenii
unei unei alegorii poetice modelate antitetic după legi ale atracției cosmice, precum
lumina și întunericul, marmura și dalta, frumusețea fascinantă și iubirea, existența
și cuvântul. Acestea se necesită și se definesc reciproc, căpătând sens unul prin
celălalt. Perechile de simboluri indică două regimuri de existență stând sub semnul
dualității masculin–feminin. Lumina alungă întunericul, supune noaptea și
insaturează ziua, marmura, albă și dură, se supune tăișului dălții ce-o modelează dându-i
formă și sens. Iubirea iscată de farmecul frumuseții este în directă
determinare
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cu aceasta. O legitate universală conjugă contrariile și, între acestea, femininul și
masculinul, ceea ce conferă nota de dramatism adorației patetice eminesciene din
versurile de mai sus. Iubirea nu este capriciu personal, nici
aventură banală, ci
atracție universală într-un grad de intensitate dictat, pe de-o parte, de frumusețea și
de farmecul feminității, iar pe de altă parte, de adorația poetică.
Marmura şi fascinaţia ochilor se asociază mereu când e vorba de iubire, de
fericire, de incidenţa frumuseţii asupra eului, de noroc și de încântarea creatoare:
„Din încreţirea lungii rochii/ Răsai ca marmura în loc,/ S-atârnă sufletul de ochii/
Cei plini de lacrimi şi noroc” – aflăm într-o altă poemă. Momentul de extaz liric
eminescian este mai mult decât interferare de căi şi destine, mai mult decât atracţie
în sensul comun al accepţiei, el explică un puternic magnetism al contrariilor ce
guvernează universul și elementele, activează în cosmos şi în materie. El conduce
brațul ce mânuiește dalta, întreține elanul celui ce zidește templul, inspiră cuvântul
pentru a înfăptui creaţia. Acest magnetism acționează ca o lege a atracției universale
– „Ca setea cea eternă ce-o au după olalaltă/ Lumina de-ntuneric şi marmura de
daltă”. (Idem).
Dalta edifică, taie în marmură și modelează statuia ce închide în ea pentru vecie
elanul creatorului, taina vieții sale. Pentru Eminescu, daltă e imaginea ce învăluie
ființa iubită ori cuvântul ce cuprinde în sine farmecul efemer al clipei, înălțând astfel
universul imaginar.
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Ironim Muntean
Dialoguri exemplare
Două tomuri masive de interviuri: Ilie Rad: Covorbiri cu
Ion Brad, „din primăvară până-n toamnă” și Teodor Tihan:
Prin anotimpurile lumii de azi. Întrebări. Reacții. Atitudini
apărute la Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013 au în comun
prezența în titlu a termenului anotimp, care prin poziția
ocupată (în subtitlu și titlu) face distincție între cele două
volume, precizând, în primul, perioada elaborării
volumului, („Din primăvară până-n toamnă” – sintagmă
cu ecouri caragialiene), iar în al doilea dobândește sensul
de durată repetabilă care măsoară trecerea efemeră a ființei
prin lumea de azi, generalizare argumentată și prin Dedicația
cărții: „Violetei, pentru toate anotimpurile”.
Prefețele motivează explicit demersul hermeneutic ales de către cei doi
autori: Ilie Rad spre a îndepărta o eroare și elimina adversitatea față de Ion Brad, de
aproape două decenii, socotit vinovat pentru Referatul privind Dicționarul
scriitorilor români coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi și Aurel Sasu (dat
la topit în fază finală și tipărit abia după Revoluția din 1989) și Teodor Tihoan care
plasând interviul din genul publicisticii culturale în descendența dialogului
platonician, vede în el „mod de a comunica și a fi într-o istorie care ne poate, în orice
moment, defini” (p. 7).
Ilie Rad se edifică târziu asupra adevărului privind „Referatul” lui Ion Brad
la Dicționarul scriitorilor români la care profesorul său, Mircea Zaciu (colegul de
facultate și prietenul poetului), îl făcuse colaborator și solicită realizarea unui interviu
spre a-l include în proiectul său amplu Valorificarea interviurilor marilor scriitori
români. Generozitatea și bunătatea cu care a acceptat Ion Brad solicitarea, amploarea
răspunsului la întrebarea inițială privind debutul la revista „Gând tineresc” a elevilor
Liceului Mihai Viteazu din Alba Iulia (azi Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan”) l-a determinat în 1947 să se gândească la realizarea unei cărți proprii de
interviuri cu poetul, „pe care am intitulat-o, simplu, Convorbiri cu Ion Brad” (p. 10).
Activitatea de documentare și informare asupra vieții și activității
scriitorului, convorbiri telefonice numeroase, aproape două sute de întrebări
formulate și trimise la București, multe dificile, delicate, incomode la care Ion Brad
răspunde cu sinceritate, obiectivitate, stau la baza celui mai amplu dialog cu un
scriitor român concretizat într-un volum de cinci sute pagini (474 de pagini ‒ text, 25
de pagini – indice de nume și 32 de pagini iconografice și din manuscrisul cărții).
Volumul este original din multiple cauze, interviul-fluviu având structura unui roman
biografic compus din 21 de capitole de autentică natură epică prin care sunt detaliate
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etapele unei cariere literare (poet, prozator, dramaturg, memorialist, epistolier,
traducător) impresionante, dar și culturale, sociale, politice și diplomatice, atât de
diverse și substanțiale.
Este, în același timp, și o veritabilă monografie de istorie literară, cu caracter
științific punând în pagină documente inedite, multe în premieră, din arhiva
scriitorului (scrisori, referate, cuvântări, fotografii) prin care sunt clarificate elemente
de istorie literară (debutul său poetic, al altor scriitori contemporani). Lupta cu
cenzura nu numai în literatură, ci și în teatru și cinematografie (celebrul caz al
spectacolului de la Teatrul Lucia Sturza Bulandra cu Revizorul lui Gogol în regia lui
Lucian Pintilie în 1972, ori a filmului Reconstituirea în 1969-1970 al aceluiași regizor
atât de controversat) n-a fost consemnată, în mod nedrept, de istoria literară ca un
„act de disidență” pe care Ion Brad, cu modestie, o justifică natural: „Modul cum mam comportat în cele două situații nu-l socotesc deloc o manifestare de «disidență».
A fost doar exercitarea datoriei, conform conștiinței și gusturilor mele artistice” (p.
251).
Volumul este exemplar prin contribuția adusă în înțelegerea atâtor
evenimente în contextul istoric dat, politic și cultural, probând și în cazul lui Ion Brad
adagiul înțelept, dar amar al cronicarului Miron Costin, despre destin: „Căci nu sânt
vremile supt cârma omului, ci bietul om supt vremi”.
Este un volum de excepție, cu pronunțat caracter științific dat de frecventele
note de subsol redactate riguros, transcrierea atentă a textelor, indicarea sursei
documentelor având autoritate de model pentru jurnaliști, ori studenții de la ziaristică
și „pentru istoria literară de azi – unde superficialitatea face ravagii” – (coperta
finală).
Curiozității istoricului literar Ilie Rad, șuvoiului său interogativ năvalnic, Ion
Brad le răspunde elaborat, sincer, obiectiv textul structurându-se într-un autentic
bildungsroman ale cărui capitole evocă treptele formării personalității complexe în
vâltoarea unui timp, cel mai adesea tragic: război, dictatură, opresiune, constrângeri,
privațiuni și chiar când pare a avea răbdare (timpul) responsabilitatea este mare.
Dialogul-fluviu se constituie într-un roman biografic amplu în care rememorarea,
evocarea vârstelor, analiza trăirilor sentimentelor, gândurilor, duc la configurarea
unui portret memorabil, exemplar. Amintirile nostalgice ale copilăriei petrecute în
satul Pănade al savantului Timotei Cipariu, într-o familie de țărani numeroasă,
rememorarea plină de umor a jocurilor „potrivite pentru toate anotimpurile,
sărbătorile și tradițiile” (p. 17), școala la Blaj, cu colegi și profesori portretizați
admirativ și Facultatea de filologie (1948-1952) din Cluj, unde-și începe și lunga
carieră literară alături de colegi, deveniți la rându-le scriitori vestiți și stâlpi ai
Filologiei Clujene: Mircea Zaicu, Ion Vlad de care-l leagă o prietenie durabilă. Poetul
își începe drumul în „obsedantul deceniu” și va resimți presiunea ideologiei
proletcultiste sufocante, plătind tribut vremelnic modei poeziei de tip baladic (în anii
ʼ50 răspunzând comandamentelor politice), care n-a putut însă frânge filonul
lirismului autentic, căruia îi sunt surse temele etern umane.
În lunga-i activitate a deținut posturi și funcții de importanță majoră în viața
literară, (Secretar al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, Secretar al Uniunii
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Scriitorilor din România, redactor la revistele „Luceafărul” și „Gazeta literară”)
culturală și artistică (Adjunct al Secției de Cultură și Artă al C.C. al P.C.R. – 1966‒
1968, Vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, devenit Consiliul
Culturii și Educației Socialiste – 1968-1973; Director al Teatrului „C. I. Nottara” –
1984-1990) în diplomație (Ambasador al României la Atena – 1973-1982, Director
în Ministerul Afacerilor Externe al României – 1982-1984) și în viața socială
(Deputat în M.A.N, membru supleant și plin al C.C. al P.C.R), dar Ion Brad a făcut
atât de mult bine culturii române în condițiile regimului dictatorial (noi înșine fiind
sprijiniți la preluarea direcției artistice a Teatrului de stat Valea Jiului din Petroșani
– 1971 – cu repartizarea unui grup de șase actori absolvenți, dintr-o promoție nu prea
numeroasă a I.A.T.C – 1972, Teatrul confruntându-se cu o acută lipsă de tineri, ne-a
sprijinit în înlocuirea unor piese din repertoriul „betonat ideologic” de conducerea
anterioară nouă după Tezele din iulie – 1971 ce instituiau o cenzură sufocantă; ne-a
ajutat la promovarea unui „co-pământean” Vasile Zchenghea căruia i-a fost
prezentată în premieră valoroasa dramă istorică: Omul pământului, iar lui I.D. Sîrbu,
cenzurat drastic în acei ani, i-a favorizat revenirea în viața teatrală aprobându-ne
introducerea în repertoriu piesa: Amurgul acela violet.
De altfel Lucian Blaga, în dedicația din 23 iulie 1954 pe volumul de Poezii:
„Lui Ion Brad – cu bucuria nespus de rară de a fi întâlnit uniți în aceeași ființă un
poet și un om” prefigura destinul personalității poliedrice (poet, prozator, dramaturg,
memorialist, epistolier, traducător, editor) pe care „Convorbirile” o confirmă cu
asupra de măsură, OMUL și creatorul Ion Brad fiind exemplari.
În schimb, Teodor Tihan insistă asupra funcției interviului, căruia
antichitatea, fără a recurge la termenul care l-a consacrat, i-a dat strălucire, prin
intermediul literaturii și filosofiei, pentru care dialogurile au ajuns vestite prin
capacitatea lor de a face evident nu doar personalitatea interlocutorului, ci și opțiunile
sale sociale, politice, culturale determinate de mediul în care activează, dar și „un
mod de a reacționa, dar și o atitudine în fața vieții și a lumii” (p. 81). Este aici
explicat demersul hermeneutic al lui Teodor Tihan care inovează în interviu,
neconcepându-l doar ca pe o înlănțuire de întrebări ale intervievatorului și răspunsuri
ale partenerului de dialog, socotit, de obicei, cel mai important, ci primul este mai
important, conducând „ostilitățile”, orientându-le, după o temeinică documentare
asupra interlocutorului și a domeniului său de activitate și selectând doar temele și
aspectele din realitate în care se regăsesc mai mulți semeni a căror reacție și atitudine
arată implicarea lor în prezentul lumii în care trăiesc „Lume pe care n-o putem ignora,
decât cu riscul de a ne situa în mod conștient, în afara adevărurilor prin care ea tinde
a-și regla, într-o împrejurare sau alta, pulsul vital”. Din perspectivă filosofică
dialogul este astfel posibilitatea înscrierii ființei în istoria actuală care ne definește,
cum remarcabil constată Tudor Tihan: „Și nu doar prin ceea ce întreprindem, ci și
prin ceea ce tindem, ca oameni, să fim, în singura «clipă ce ni s-a dat», ca să
circumscriem cu o sintagmă eminesciană, irepetabila și atât de fulguranta noastră
ființare în Univers” (p. 9).
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Autorul restituie dialogului și funcția primordială, din literatură, (epică și
dramatică) de a dezvolta o acțiune și a caracteriza un personaj, care-și asumă un rol
pe scena lumii, este un actor, un erou asemănător celui din tărâmul imaginarului.
Semnificativ pentru restituirea funcției primitive a dialogului, ca-n teatrul tragic antic,
și viziunea asupra omului hărăzit să joace pe scena „lumii ca teatru” rolul de creator,
în ordinea filosofiei de la Epictet, până la Marc Aureliu, Oxenstierna, Calderon de la
Barca, Lope de Vega, Schopenhauer sau Eminescu rămânând traversați de un topos
ideatic ce ne așează sub rolul unor actori cu destine regizate de un mare păpușar
cosmic, este cazul dialogului cu Înalt Preasfinția Sa Bartolomeu Valeriu Anania,
rămas „Ca o poveste doar pe jumătate spusă”. Caracterizându-și teatrul său „...Înalt
prea Sfinția Sa se considera pe sine, un om al scenei, doar în măsura în care prin
dialogurile pe care le imagina, se rostesc, de fapt, un Poet dramatic, asemănător în
multe privințe, ca structură intelectuală și umană, marilor autori tragici ai
antichității grecești. Căci la o analiză atentă, pe scriitorul român ni l-am putea vedea
declamând cu dezinvoltură și prestanță, cum o făceau și marii actori de demult, când
evoluau pe coturni în fața publicului” (p. 451).
Partenerii aleși sunt foarte buni observatori ai lumii în care trăiesc, sesizând
punctele ei nevralgice și fixând diagnostic corect exprimându-și tranșant opiniile prin
reacțiile lor confirmându-i convingerile că doar implicarea tuturor celor de valoare
poate duce la soluționarea problemelor unei lumi ce traversează o stare de criză,
pândită de superficialitate și impostura, care-și „pierde tot mai mult resursele
interioare, menite să-i întrețină echilibrul vital”. Dialogurile lui Teodor Tihan sunt
declanșate de responsabilitatea unei conștiințe frământate de starea unei societăți „tot
mai vlăguită și resemnată. Iar o asemenea stare de spirit ar trebui să ne dea de
gândit. Altminteri, riscăm să nu ne mai putem regăsi libertatea interioară și
demnitatea” (p. 12).
Este zbaterea unei conștiințe care întreabă și se întreabă dacă am fost destul
de „pregătiți pentru a face față exigențelor reclamate de lumea spre care tindem” și
prin „delăsare vecină cu inconștiența, am contribuit noi înșine din plin la continua
bulversare a valorilor, ce s-a produs pe toate planurile în primele decenii câte au
trecut din momentul în care am decis să intrăm într-o nouă istorie” (p. 12).
Sintagma titlului („anotimurile lumii de azi”) are semnificații multiple,
amintind de distihul eminescian: „Iar în lumea asta mare noi, copii ai lumii mici,/
Facem pe pământul nostru mușuroaie de furnici” (Scrisoarea I) și se descifrează în
fiecare din cele 14 interviuri, în unele fiind prezentă și în titlul lor: „Pași între două
lumi...” (p. 43), „Prin lumea medicală clujeană...” (p. 220), „Un mesager al
oncologiei clujene în lume...” (p. 132), „Despre învățămintele istoriei și problemele
lumii de azi” (p. 237), „...în și dincolo de lumea cărților” (p. 295), „...despre lumea
în care am trăit și trăim” (p. 384), dar și pentru fiecare interviu în parte spre a-i defini
o vârstă existențială, - „Mai opriți-vă puțin asupra acestui anotimp din viața
dumneavoastră” (p. 66), „Șansa de a pătrunde și în anotimpul prim al existenței
sale” (p. 189), „anotimp mai puțin fericit al vieții mele” (p. 240) domeniul de
activitate: „lumea cardiologilor e o lume selectivă și de valoare” (p. 209), „O altă
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lume, o altă lume de valori” (p. 222) deschisă de anul 1989: „...apariția unei noi
lumi. O lume spre care mai mulți, probabil, tindeau, fără a ne da, însă seama cât de
greu ne va fi, în realitate, s-o realizăm” (p. 223), „Trăim într-o lume parcă prea mult
dispusă să dea gir superficialității și mediocrității” (p. 136). Este o lume românească
care are de apărat valori „pentru a se putea înscrie cu demnitate în sfera civilizației
moderne” (p. 319), dar din păcate și „o lume în care nu compasiunea umană
primează, ci banul. Vă asigur că impresiile Dumneavoastră despre lumea în care
trăim se apropiau și altă dată și se vor apropia și acum, de cele ale lui Petru
Comarnescu, ajuns și el în perioada interbelică, în spațiul american” (p. 342),
diferită de alte lumi (germană, franceză, americană), căci: „Lumea în care trăim este
diferită de cea despre care mi-au vorbit profesorii mei. Este o lume grăbită, dornică
să obțină rezultate (de cele mai multe ori materiale) cu un efort minim” (p. 439).
Întrebarea despre esența lumii de azi îl obsedează pe intervieveur și o pune, fără a
obține răspunsul din păcate, și Înalt prea Sfinției Sale Bartolomeu Anania: „Oare
miza care a cuprins lumea de azi este doar una de ordin economic – financiar sau
este mai degrabă, una de ordin spiritual și moral. Puneam o astfel de întrebare poate
și pentru că aveam și mai am încă impresia că asistăm, în clipa de față, nu doar la o
gravă deteriorare a relațiilor interumane în lumea de azi, dar și la pierderea acelei
cenzuri interioare, care reușea altădată să-l mai oprească pe individ să cadă în
păcat” (p. 451).
Majoritatea interlocutorilor lui Teodor Tihan sunt legaţi de Transilvania (prin
origine, formare, loc de activitate), confirmând opinia lui Lucian Blaga că ardelenii
sunt inși ce „duc gândul până la capăt”.
Volumul se constituie într-o panoramă în primul rând a lumii științifice
clujene (zece parteneri de dialog activează în orașul de pe Someș) iar ceilalți sunt
originari din Ardeal: Acad. Gabriel Strempel, Acad. Marius Sala, sau formați la Cluj:
Acad. D. Vatamaniuc, Prof. Univ. Florin Mihăilescu fiind singurul bucureștean), dar
setul de întrebări adresate interlocutorilor (variind numeric între 16 – pentru Dr.
Doina Piciu - și 46 – pentru Acad. Marius Sala, în cele două dialoguri) configurează
o temă biblică: relația dintre învățător-învățăcel, dintre magister și discipol și impune
ideea rolului major al modelului, nu numai în „lumea de azi”, ci întotdeauna.
Fiecare partener de dialog al lui Teodor Tihan este un astfel de model și au
avut la rândul lor, unul sau mai multe modele, care se înscriu în galeria
personalităților, a valorilor ce compun elita românească autentică. Valoarea fiecărui
partener de dialog este probată de dubla lor dimensiune: umană și profesională,
compunând un binom repetabil: familist și om al Bibliotecii (Gabriel Strempel), om
și literat (D. Vatamaniuc), om și lingvist (Marius Sala), om și medic (Mircea Bârsan),
om și istoric (Camil Mureșan), om și folclorist și antropolog (Ion Taloș, Ion
Șeuleanu).
Volumul spune lucruri esențiale despre anul 1989 care a adus libertatea,
democrația pe care societatea, se pare, n-a fost pregătită s-o gestioneze deplin, iar
integrarea în structurile instituționale ale U.E. și N.A.T.O. obliga România la reforme
structurale social-politice realizate anevoios, într-un moment în care „Speranțele
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trebuiau puse în noi înșine, lucru valabil și atunci, ca și astăzi. Sub condiția ca elitele,
prin acțiunile lor, să fie conștiente de imperativele istorice, cărora trebuie să le facă
față, cât și în afară” (p. 19). Noua diplomație trebuie să facă față tendințelor de
globalizare, mondializare și celor identitare, într-o politică externă activă pentru
România cu: „o diplomație de calitate, servită de personalități care au înțeles crezul
vremurilor... realizată pe temeiul unei vieți politice democratice, al unei așezări a
raporturilor social-politice pe principiile și valorile mari ale spiritului european. În
orizonturile diplomației” (p. 40). Sănătatea și Educația stau în centrul multor
dialoguri, reforma perpetuă, subfinanțarea generând criza nu numai economicăfinanciară și cea morală, criza valorilor și nevoia imperioasă a modelelor. Dialogurile
despre starea cărții (cu Acad. Gabriel Strempel) a istoriei (Acad. Camil Mureșanu),
a istoriei literare (Acad. D. Vatamaniuc), a folclorului (Prof. Univ. Ion Taloș și Prof.
Univ. Ion Seuleanu), limbii române (Acad. Marius Sala și Prof. Univ. C. Gruiță), a
psihologiei (Prof. Nicolae Jurcău) și a criticii literare (Prof. Univ. Florin Mihăilescu)
sunt exemplare și abordează aplicat întreaga problematică a acestor ramuri ale științei
în „lumea de azi” românească în comparație cu cea europeană (franceză, germană,
italiană) și mondială (americană, etc.) în care partenerii de dialog au experiență
majoră (prin stagii și activitate didactică).
Exemplaritatea dialogurilor provine și din sugestiile metodei călinesciene,
resimțită chiar din titlurile lor, dar mai ales din viziunea asupra partenerilor de dialog
transformați în personaje literare circumscrise unor scenarii epice, compunându-lise biografii (D. Vatamaniuc, p. 78, I. Talos, p. 259, Camil Mureșanu, p. 238,
Mihăilescu p. 297-298) chiar secvențe de bildungsromane: Marius Sala (p. 95),
Mircea Bârsan (p. 188). Epicul este dat de rememorări, evocări, amintiri prin care
sunt făcute portrete memorabile prin paralele mitologice: „În ce mă privește, eu l-am
considerat [pe Iorgu Iordan] «mentorul meu», adică un îndrumător în țelept, așa cum
era și Mentor, prietenul lui Ulise, căruia acesta din urmă i-a lăsat spre administrare
averea din Ithaca și i l-a încredințat pe fiul său Telemac” (p. 112). De altfel relația
maestru (Iorgu Iordan) – discipol (Marius Sala), este una specială: „...sunt tentat să
inventez un titlu care să vorbească de la sine despre rela ția cu maestrul meu:
«Învățămintele lui Iordan către fiul său Sala»”, nelipsind din acest portret nici detalii
picante, mărturisite de maestrul însuși: „Am fost totdeauna sâmțitor la femei. Hm!
Zău că nu știu ce s-ar întâmpla, dacă aș avea câțiva ani mai puțân. (Avea 71 de ani).
Nu știu ce s-ar fi întâmplat, pentru că mi-a spus de mai multe ori, în avion (niciodată
la Institut), că pentru el «fimeia» este un bibelou de porțelan, de care trebuie să ai
grijă, să nu se spargă. Modelul lui era Adela «domnului Ibrăileanu»” (p. 117).
De altfel, portretul „omului” Iorgu Iordan e amplificat uterior: „...era omul
principiilor; aș semnala o anumită intoleranță a sa față de cei care nu munceau sau
față de cei care astăzi se numesc «traseiști politici». A fost un om de stânga: nu uita
niciodată că venea dintr-o mahala de la Tecuci, unde părinții lui (tatăl bulgar) erau
grădinari. Și-a ajutat frații și colegii (unora dintre aceștia le trimitea bani lunar prin
poștă). Când era vorba de o chetă, era primul care dădea sume reprezentative.
Munca era pentru el datoria primordială. Lucra și duminica... Mi-a spus de multe ori
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că trebuie să fiu «om serios», adică să muncesc” (p. 119). Și celorlalți maeștri,
modele Marius Sala le face portretele, relevându-le nu doar dimensiunea științifică.
Alexandru Rosetti: „În mijlocul colaboratorilor era fermecător. Îi plăcea să imite
diverse persoane. A găsit în mine un discipol atent la felul de a fi al oamenilor și un
elev ce făcea față talentului său de imitator. Era sensibil, mai ales, la frumusețile
feminine... Când trecea pe lângă noi o Evă care-l fermeca, își înfigea degetele în
brațul meu. Uneori se oprea, se întorcea, scotea câte un ah! Urmat de ofuri și apoi
își făcea vânt cu batista parfumată, ca să-și potolească aleanul. Nu ne prea potriveam
la gusturi; mi-a și spus odată: «Ție îți plac slăbăturile». Era invidios pe presupusele
mele cuceriri.” (p. 108). Dialogul „Academicianul Marius Sala și maeștrii săi” este
cel mai amplu (rezultând din două întâlniri) și este ilustrativ pentru autocaracterizarea
savantului: „...sunt un produs al școlii lingvistice românești. Am avut parte de
profesori cărora le datorez totul (Vasile Bogza, C. Duma Suceveanu, Ștefan Musta,
Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur, I. Coteanu, Emil Petrovici n.n.)... Îi consider pe
toți maeștrii mei de la toți am învățat (era să spun am „furat” câte ceva” (p. 95) și
nu neapărat favorizat de destinul hărăzit asupra rolului căruia are o opinie diferită de
intervieveur și alimentează tensiunea dintre ei și verva polemică a lui Teodor Tihan,
continuată și în discuția despre reforma ortografică a Academiei, nici în prezent
completă pentru toată lumea, argumentându-și just opiniile, în ciuda „inflamării” și
„iritării academicianului”.
Această trecere „Prin anotimpurile lumii de azi” radiografiază starea câtorva
domenii ale științei aducând în prim plan savanți reputați din România, modele pentru
contemporani constituind adevărata elită autorul făcându-ne să așteptăm cu nerăbdare
justificată al doilea volum promis în care să găsim „pe câțiva dintre cei mai
importanți oameni de cultură și artă contemporani. Din rândul lor nu vor lipsi nici
diplomații și, în general, nici oamenii politici ai acestui moment. Bineînțeles, dacă
timpul ne mai îngăduie” (p. 13).
Sperăm că „timpul va avea răbdare” și „...toate se vor înscrie pe linia mai
dinainte trasată pe care se află, neîndoielnic, și propriul nostru destin” iar Teodor
Tihan își va bucura cititorii pe deplin, printr-o nouă serie de „dialoguri exemplare”.
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Livia Fumurescu
IRIZĂRI DE LACRIMĂ
Într-o lume adeseori cenuşie şi
confuză, ne procură o mare bucurie
redescoperirea unor oameni care răspândeau în
jurul lor lumină, revărsând asupra semenilor
intuiţie şi înţelepciune. E atât de strălucitor
haloul care le învăluie personalitatea, încât îşi
suplinesc absenţa, transmiţându-ne raze
luminoase chiar din Imperiul Veşniciei în care
au fost aspiraţi prematur.
Aceste gânduri mi-au trecut prin
minte citind volumul de poezii publicat
postum Zborul lăstunului alb ( Editura
Excelsior Art, Timişoara, 2009), de Nicoleta Ciobanu, topind nerostite
întrebări şi intense trăiri. Apărut sub atenta îngrijire a soţului, apreciatul
scriitor Radu Ciobanu, cu care forma un cuplu armonios, în toate
complementar, cartea dezvăluie sensibilitatea unui spirit superior, al cărui
zbucium îşi găseşte suport în poezie. Se confirmă convingerile Monicăi
Pillat că „după stingerea trupului, sufletul rămâne să ardă mai departe”,
aşa cum sufletul Nicoletei arde în versuri de o rară puritate şi profunzime,
descoperindu-se în vibraţii care răscolesc cititorul.
Apreciem că reţinutul lirism ale poetei pendulează între reflecţii
existenţiale şi reflecţii metafizice, în căutarea răspunsului la întrebări despre
creator şi receptarea creaţiei, depre trecere şi permanenţă, despre bucurie şi
tristeţe, despre certitudine şi incertitudine etc. O ingenioasă artă poetică e
sugerată de metafora fântânii care defineşte personalitatea autoarei,
regăsindu-se în plăsmuiri lirice originale, de mare sensibilitate, tălmăcind
căutări şi cugetări prin nebănuitele resurse ale limbajului poetic: „ Aici, am
să sap o fântână;/ numai aici sunt eu cea adevărată,/ numai aici îmi pot
urmări gândurile.../ Numai aici cerul mi se răsfrânge în suflet,/ Numai aici
reuşesc, în sfârşit,/ să-mi adap herghelia nebună./ Aici, am să sap o
fântână.” – (Circumscriere).
Chiar din primele poezii, autoarea surprinde revelaţia
enigmatică a poeziei, care, prin „magnetizare” poetică şi prin semnifica ţia
mesajului, deschide drumul cunoaşterii magice, îmbogăţindu-ne spiritul,
însoţindu-ne şi fiindu- ne aproape „fără spaima de-a rămâne singuri”.
Scriitoarea îşi structurează gândurile, fie meditând asupra menirii poetului,
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asimilându-se cititorului, care găseşte suport al îngrijorărilor şi al
singurătăţii în versuri scăpărătoare („O, îngerii poeţi pe care atât de puţin
îi iubim/ şi-n preajmă nu-i chemăm decât atunci/ când suntem mult prea
singuri/, suntem tot mai săraci fără tristeţea lor...” – O, îngerii poeţi), fie
adresându-se cititorului, îndemnându- l să descifreze suferinţa convertită în
cuvânt, căci poezia, născută din tensiunea trăirii, e o confesiune existenţia lă,
în care se regăsesc - creator şi cititor - căutând soluţia vindecătoare a
tulburărilor sufleteşti ce îi încearcă („Ocupă un loc aproape de inimă/ şi
aşteaptă.../ Adânc deschisă-i rana spre tine./ Aşteaptă, stinge-mi durerile,/
ca prin minune,/ vor trece spre tine luminile.” – Cititorului). Repetarea
sintagmei din primul în ultimul vers („...un loc aproape de inimă/ ...în
locul cel mai aproape de inimă”) sugerează fiorul receptării creaţiei poetice,
generatoarea unei stări de spirit tămăduitoare. Aceste accepţiuni ne duc cu
gândul la o altă afirmaţie a Monicăi Pillat, care e convinsă că lectura ne
aduce „fericirea recunoaşterii”, când cititorul intră în rezonanţă afectivă cu
autorul, iar scrisul procură „fericirea cunoaşterii”, a investigării şi
clarificării Sinelui. Or, această punte între cititorul sensibil şi poetul
preocupat de însufleţirea cuvântului e admirabil sugerată metaforic şi în
alte poezii, în care gândul înaripat aspiră înspre spaţii, piscuri şi stele, ca
forme concrete ale exprimării unei stări de graţie propice perceperii
sublimului („Simt gândul dornic de imaculate spaţii.../ Simt gândul colii
albe / şi-al drumurilor încă necălcate./ Al piscurilor neatinse de cuvinte/ şial stelelor adânc umanizate”- Aspiraţii).
Copleşită de grijile cotidiene ale zilelor care „nu
sentorc niciodată”, poeta tângeşte după „ziua a şaptea”, a odihnei, din cea dea patra poruncă a Decalogului (Zilele mele). Fiind în preajma unui mare
scriitor („...iederă verde, calmă-mpletită pe trunchiul/ gândurilor tale”),
partenera îl simte „tângind după albe adevăruri” şi îi susţine istovirea
creatoare în strădania de a construi prin opera sa „puntea spre oameni,/ pe
care o întinzi cu fiecare gând”. În aceeaşi viziune a meditaţiei lirice, drapată
sub pretextul ghicitului în palmă, este sugerat destinul scriitorului, arzând
în flacăra creaţiei, consumându-se fără a urmări foloasele materiale („...nici
lunga linie a vieţii,/ nici dragoste, nici moarte,/ nici bani, nici fericire,/ nici
noroc...”- Poetul), căci vâlvătaia trăirilor din ochii lui mulţi din jur nu o văd.
Stearpa logoree a „limbii de lemn” se regăseşte în sensul figurat al unor
cuvinte „Ploaia de cuvinte/ spală orice gând”, mascând atitudinea civică
înăbuşită în timpul prelungitelor şi ineficientelor şedinţe din anii dictaturii:
„Îmi vine să strig spălaţi de noroi adevărul/ şi aşa gol-goluţ arătaţi-l” –
Unde se vorbeşte mult).
Convinsă că adevărata fericire e o ridicare în transcendent,
poeta îi înţelege pe cei fără apăsări existenţiale, pe poeţii naivi şi opaci, dar
nu aderă la fericirea alunecoasă a celui care „risipeşte iluzii/ şi seamănă-n
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iarnă recoltă de visuri”(Celor ce ştiu să viseze). Poate de aceea, singura
poezie datată, din 29 VIII 1990, sugestiv întitulată Cuminecare, defineşte
poezia prin simboluri plurivalente, fiind „tăcere, absenţă, himere”, când
„mercenari au vândut poezia”. Remacăm o condamnare discretă a
pseudoartei, a poeziei conjuncturale, care invadase aria literaturii acelor
vremuri cenuşii, răsturnându-se valorile. Cu modestia creatorului măcinat
de îndoieli, poeta invocă Puterea Divină să-i deschidă doar calea „...nu
împlinirile, doar drumul spre ele”, căci împlinirile, patronate de cântecul
Muzelor, sunt muncite, precum „toamne grele de rod...cercuri statornic
păzite/ de stele ce nu ştiu să cadă”, ale talentelor recunoscute, care răzbat
prin vremuri (Împlinire). De un lirism răscolitor sunt poeziile în care
subconştientul recompune din simboluri afective nerăbdarea în aşteptarea
celui iubit, proiectând chemarea şi dorinţa în evantaiul zilelor de vară: „
prind cuvântul zilei înalte de vară/ covor să-l aştern, iarbă amară,/ ţie,
iubite, cântec de plop, în alba-nserare./ Miere fluidă soarele curge prin
mine/ atingă-mi părul văpaie/ mâna ta, umbră de salcie, plânsă pe apă...
dureroasă chemare” (Estivală). Bucuria însoţirii celui iubit „...în august de
amiază prea fierbinte” în documentarea prin Bucovina se topeşte în
simbolurile bucuriei ce se revarsă în culoare şi strălucire: „ În mine strigă
cerul pur de Voroneţ/ şi-mi pribegeşte sufletul pe calul alb/ ...O stea de
aur...mă soarbe ca o lacrimă de sfântă” – Albastru.
Măcinată de reflecţii metafizice privind fericireanefericirea, viaţa şi moartea, cunoaşterea şi limitele ei etc., Nicoleta
Ciobanu transpune frământările sale sufleteşti în structuri lirice care
vibrează superior în cugetul şi în simţirea cititorului avizat în receptarea
poeziei. De un intens dramatism liric este poezia Memento, brodată pe
motivul horaţian „labuntur anni”, în permanenta trecere a timpului hulpav,
de care uităm adeseori în febra zbuciumului cotidian, îngropând „talantul”:
„Ne risipim cu fiecare secundă defunctă/ ...Ne risipim mereu/ ...şi-n faţa
judecăţii de pe urmă/ vom da socoata risipirilor din noi”. Aspiraţiei spre
împlinirea ideală a omului superior i se opune vitregia obstacolelor, care se
cer înfruntate, dar această realitate, desprinsă parcă din mitul lui Sisif, nu
exclude efortul creator şi continuarea zbuciumului constructiv: „În fiecare
zi/ purcezi spre nesfârşit/ ca să atingi sfârşitul /...înfrânt de rănile
urcuşului.../ Şi totuşi iar purcezi” – Gândului meu). Într-un limbaj poetic
original, autoarea surprinde adevărul despre iluzia fericirii absolute, visată
în copilărie, spulberată la maturitate: „urzită, cândva, de omul-copil/
hrănită de timp cu durere, Poveste balsam şi poveste venin./ Stoarsă prin
vreme de omul-matur/ povestea e slută şi şchioapă.../ Zadarnic din cioburi
am vrea s-o cârpim/ Poveste balsam şi poveste venin” (Poveste). Repetarea
calificativelor antonimice (balsam-venin) sugerează efectul terapeutic al
fericirii, opus otrăvitelor prăbuşiri de pe spiralata noastră existenţă.
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În consens cu limitele cunoaşterii, se decupează lucida
acceptare a morţii şi a descompunerii materiale, care învăluie majoritatea
poeziilor din partea a doua a acestui volum într-o tonalitate tragică, generată
tocmai de drama neputinţei de a înfrunta sinuozităţile unui destin
implacabil. Eul liric relevă trăiri de mare tensiune sufletească, concentrate
în repetiţii şi în structuri antonimice („Măsoară-mă, cumpănă,/ cumpănă de
viaţă şi moarte,/ câtă lumină am şi câtă umbră” – Lumini şi umbre). Pe
aceeaşi dorinţă de înţelegere a misterului vieţii şi al morţii se înscriu
poeziile Vechi („Semnul timpului din oameni / încremenit în marmură sau
piatră/...şi-nmormântat în moştenita vatră”), Teama („...Şi teama de tine/
în ceas prea târziu/ când nu mai e nimeni”), Trecere („În liniştea
mormintelor se-aştern istorii/, şi timpul, într-o ordine perfectă,/ aşază
generaţii”). Cu luciditatea unei conştiinţe superioare, poeta transpune în
vers condiţia omului trecător şi a succesiunii generaţiilor în viziunea biblică
a reîntoarcerii în pământul „în care toţi muritorii merg”, moartea fiind o
firească trecere în alt regn („Nu moare, niciodată, nimeni,/ Se schimbă
numai trupul obosit,/ pământul generos – pentru vecie- /ni-l împrumută pe
al lui.”- Cuminţenia Pământului). Înţelepciunea aprecierii bucuriilor
mărunte care ne înconjoară din horaţianul „carpe diem” dobândeşte pentru
poetă un profund înţeles în perspectiva sfârşitului inevitabil: „...adun vuietul
zilei;/ ţipătul de biruinţă al soarelui.../ adun nopţile,/ amurgurile de vieţi
împăcate/ şi paşii solitari/ picuraţi printre stele,/Adun totul/ pentru
nesfârşitele veacuri/ când n-am să le mai pot auzi” – Scoică).
Precum Magda Isanos, presimţindu-şi moartea, Nicoleta
Ciobanu transmite testamentara dorinţă fiinţelor dragi: „ Să nu mă cauţi/
măcar tu,/ rămâi copil”- Să nu mă cauţi). Sentimentul matern extinde
protecţia asupra pruncului chiar şi dincolo de barierele vieţii, precum
sentimentul familial, care sporeşte iubirea pentru cel drag. Superioara
înţelegere şi acceptare a plecării în Marea Călătorie se vrea lăsată ca alinare
partenerului de-o viaţă, căci moartea şi iubirea se împletesc peste durerea şi
pustiirea despărţirii: „Primeşte moartea/ odată cu iubirea/ şi nu-ncerca să
le desparţi./ Te doare, ştiu, tăcerea mea” – Vină).
Pulsaţii ale trăirilor tulburătoare generate de vremelnic ia
căreia-i plătim tribut îşi găsesc expresie în versul scurt, interogativ, dar şi
în punctele de suspensie, sugerând gradata distanţare spaţială şi temporală:
„În miez de-ntuneric,/ plop în lumină,/ cine-ar mai putea/ înăuntru să vină?/
Nu mai are cine, nu mai are cine...”(Cântec). Fie că unele poezii amintesc
de mitul biblic al primilor oameni sau numai de bovaricele Eve, fie că
sugerează nebunia lui Don Quijote sau tristeţea lui Sancho, aceste trimite r i
sunt frânturi ale echivalentului livresc care accentuează ramificaţiile
gândului îmbrăcat în haină poetică.
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Trăind cu discreţie drama interioară a lucidităţii de
dinaintea morţii, poeta repetă interogaţia retorică prin care topeşte regretul
ce-i sporeşte durerea despărţirii de universul drag: „De ce acum, când
soarele-a intrat în toamnă.../ De ce când verdele din ierburi/ şi-albastrul
cerului s-au potolit/... De ce când e târziu în cântec...?” – Regret (I). E
durerea omenească generată de sentimentul ciudat de dinaintea plecării în
enigmatica veşnicie, transmis ca un memento-mărturisire care zguduie
sufletul cititorului.
Titlul volumului se descifrează din poezia Final (II),
încărcată de previziuni şi de sfâşietoarea suferinţă a despărţirii, acceptată cu
demnitate: „ Lăstunul va continua să-ţi facă semne/ tot mai pierdute.../ Va
fi din ce în ce mai uşor/ căci n-am să-ţi mai văd ochii/ Mistuind chemarea./
Şi s-ar putea, spre seară, să m-acopere zarea”. Precum Shakespeare în
tragedia Macbeth aminteşte de lăstunul de casă ca de o „răsuflare a cerului”,
şi titlul acestui volum sugerează metaforic înălţarea în nemărginirea morţii
a spiritului unei fiinţe sensibile, de o mare profunzime, înzestrată cu o
imensă iubire de semeni şi de viaţă.
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Maria Toma-Damșa
„Seria deschizătoare de drumuri având ca titlu Manualul omului”:
Traian D. Stănciulescu, Alesei de lumină. Voalul îngerului (des) cântat
O carte incitantă, intuitivă și rațională, în
același timp, a filosofului-poet, Traian D.
Stănciulescu, depozitar al unei vaste, variate și
profunde culturi,
interferând
simbolic ul,
magicul cu „explicația științifică riguroasă” este
cartea scrisă în timp record, valorificâ nd
filosofic și artistic, simbolic o incredibilă dramă
născută din „cuvinte revelatoare” prin „nuntir ea
cuvântului”.
Cartea a apărut la Editura Performantic a,
Iași, 2014.
Autorul aduce o motivație originală, dar
bine argumentată, cuvântului tuturor cuvintelor :
„SÂNT, care „deschide...” prin „litera cu clop,
Â, pe care numai noi, românii, o avem în această lume”...
În Cuvânt înainte de toate, persuasiv, autorul ne introduce în situaț ia
extremă, „deopotrivă magică și inițiatică”, adaptând „pluralitatea de sensuri
a eseului metaforic și, doar pe ici-colo, prin denotația explicației raționale ”,
convingându-se de „conotațiile unui altfel de conținut”, etalând „valori ale
unei înălțate încercări”, „sensuri ale unui titlu relevat”, „forța vitală și
semiotica iubirii”...
Celelalte șase capitole ale volumului conțin titluri bivalente: Din
locul semnului de așezare: Darul de înțelepciune a inimii, Între capete
de timp, Destinul. Ziduri de catedrală, Vădind o altă-nțelepciune :
Daruri de împreună șuvoi, poeme, Post-scriptum: Prin tine, dialogul
luminilor, cu excepția capitolului al VI-lea.
Vibrantul capitol al doilea debutează cu „semnul lui Eminesc u”,
propriul semn al autorului și cu evocarea volumului Întrebările filosofiei, cu
coperta sugerând „Mingea de foc”, concepută de Aritia, eroina volumului.
Sunt prezentate, apoi, cele două poeme autentice: De ce? vs. Anti De
ce? Primul, care îi „mărginesc nesfârșirea” poetului prin suita de întrebări pe
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teme existențiale „privind înainte”, al doilea „ca expresie a convingerii că
totul poate fi trăit și altfel, prin întoarcerea vieții pe dos...”.
Din volumul Duhovnicul de taină (simple secvențe de viață), cu
coperta ilustrată de Aritia, se desprind ode închinate Divinității, rugăciuni
pentru „prefigurată povestire”, „Lumină din lumină / Celui ce este...”
După un „intermezzo” estetic pe tema creatorilor de artă și a poemelor
din prima parte a capitolului, în care sunt explicate metaforele-simbo l,
încheiat cu poezia Din nou, acum, pentru totdeauna, un „legământ de
lumină”, autorul încheie capitolul cu un florilegiu poetic, Porțile nuntirii,
feeric ilustrate. Aceasta pentru a ilustra profunzimea trăirilor celor „doi”,
„adâncind înaltul”, admirând „curcubeul..., membrană de argint”, „semn al
Destinului Dintâi”, „visând Renașterea Păsării de Foc”, „altar de credință”,
retrăind momentul când „iubirea și trăirea își cunună, atât de înalt,
credința...”
Capitolul al treilea se reconstituie din secvențe lirice metaforice,
preponderent în proză (o proză lirică, dezvăluind „privirile din voal”,
gânduri-ecou”, un „suflet clar și-atât de-armonic”, „decalogul învățăturilo r
înalte”, „principii de ființare” (viața, moartea, gândurile, reîncarnarea, ființe
... de lumină, timpul ca iluzie, înălțarea de vis), iubirea care „este totul” etc.),
„premise pentru o modelare sinergetică”, cele două volume ale autorului
(Parapsihologia, o cale a rațiunii către Dumnezeu și Parapsihologia,
viață înaintea vieții), „Din experiența zidului, aducere-aminte ”,
„Esențiale picături de viață”, „Regăsindu-se...”. Capitolul se încheie cu
poezia Alesei de lumină, altfel, chemarea..., văzută ca „Prințesă ”,
„Chemare a Bunei-Vestiri”, „Zeiță-a Focului Arhetipului”, „Alesei”...
Capitolul al cincilea, cel mai amplu, încorporează, în prima parte, o
suită de poeme marcând „zilele lui septembrie 2013... ca stări
prefiguratoare”, „trăiri extrem de complexe, în esență duale, pulsând de atâta
viață și de nemișcare, totodată”, după afirmația emoționantă a autorului, când
„Aritia își pregătea plecarea”. Poemele cuprind „cele 40 de zile rămase”.
Ne vom referi la titlurile acestora, inspirat alese, pentru a surprinde o
stare de spirit: Pe rană, suflet de pus... („sămânță”, „fibră”, „darul
bunătății”, „aleanul”, „Tu-Eu-, Tu-Eu”...), Atât de măiastră plutirea... („te
topește”, „slova din povești”, „valul din dorire”, „Măiastră-a Măiestrie i”,
„conturul zborului tău”), Darul de a fi unică, dimineața („datoare
văzduhului,/ duhului și sufletului”, rădăcină-a lanului”, „grație voalată”,
„stea nedilatată”) Ah, dacă ai putea... („Dăruită-a Darului”, „cântecul
altarului”), Te regăsesc atât de-ntrebătoare, Ah, trăire a trăirii...
(„răbdare”, „șoaptă a timpurilor”), Renașterea din visurile vremii („tainică
șoptire”, „zvon de lumină lină”, „Glasul de Curcubeu”) De-atunci, de când,
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doar jocul... („firul din viața vieții tors”, „floare-n cer”, „grădină ”),
Frânturi de rai, pământește..., Prin menirea căderii în trup, ridicare a
(„vibrația de suflet și de gând”, „pulberea stelei”, „lumină vie”, „o creștere
de val”), În plin zbor, capăt de izvor..., Iată de ce adevărul... („suflet atât
de drag”, „Nețărmurit-o”), Atât de bună, grădina maicii de fii („vibraț ie
din vibrație”, „născătoare de semne”, „chip al ordinii esențiale”, „Arhetipa lă
Mamă”, „sămânță de întemeiere”), Atât de vii gândul dintre zile... („cea vie
dintre vii”, „dar din dar”, „cântare-n cântare”) De ziua ta... („Simfo nie
celestă”), Dirijorul de fluturi... („Lumină nenăscută în ziua Dintâi”, „ecouri
de după”, „acordul inimii”, „o aspirație”, „voal de vocație”), Tu-Eu, dor de
alt mereu („Pulbere de divin”, „vârf de catedrală”, „Măiastră”, „o mângâie re
de lumină”) Din nou și din nou altfel de cadou („cerească revenire ”,
„făcătoare de-adevăr”, „răsărit de soare”), Tu-Eu, har prin curcubeu, Cerul
și pământul, atât de noi doi..., Curcubeu și voal, deja împreună. Prin alt
chip de rostire măiastră,
Ia-mă, inima-mi te cheamă, Rugăciune
repetată, din nou ia-mă, Ia-mă, fără să ții seamă..., Răspunsul, doar ca
să știi că știu, Alergat de cai..., Încheiat un ciclu de viață..., precedă
încheierea cu concluzia Amin, „cel din urmă mesaj – dar trimis virtua l
Aritiei”, trăind „deja în Curcubeu...”.
Capitolul al V-lea, Un altfel de decalog: Nescrise pagini de
jurnal..., subîntitulat (Des) cântecede înălțare, surprinde subiectiv și
dramatic „sensul zilelor din urmă”, „pregătirea plecării celei mari”,
„Drumul”, Altfel despre puterea rugăciunii..., Nuntă în cer, Alt chip
spiritual de a fi acasă..., Decalogul unei înalte trăiri: Învățături despre
lume și viață altfel spuse... „Decalogul de învățătură” cultivat de Aritia a
fost expus în discursul la ANATECOR-ARAD, din 6 octombrie 2013, viza:
valori ale experienței personale, protecția de care era înconjurată, reperele
misiunii sale „întru iubire”, energia sa interioară, relațiile interumane bazate
pe iubire și armonie, creșterea spirituală generată de cel cu partenerul de
viață, tipurile de blocație, stările de tulburare lăuntrică, menirea venirii sale
pe pământ și validarea creșterii prin reîntrupare.
Din final, amintim Vestimentația luminii, cartea Aritiei, deținând
„un brevet de invenție și multiple premii”.
Scrisoare deschisă Universului este obiectul penultimului capitol,
conținând și Urare de zbor.
Capitolul final, Post-scriptum: Altfel, dialogul lumilor..., se
constituie în două poeme-portret ale eroinei: De dincolo de voal,
împreunate, sensurile și De peste vremi, te-aduc din nou..., împletind
sacrul cu profanul: „suflet divin”, „cuminecare”, „trup de vindecare”.
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Nu ne vom opri asupra filosofiei cărții, excepționale, ci vom dezvălui
semne ale harului poetic al autorului, forța expresivă a structurilor poetice,
magia pe care o degajă prin ipostazele complexe ale eului lui, pătrunsă adânc
de fiorul metafizic.
Din acest punct de vedere impresionează cele două Poeme cu dublă
ființare: - De ce?- vs Anti - De ce?- punând în oglindă „întrebări care [...]
mărginesc nesfârșirea” și „dovadă că totul lumii poate fi [...] adus firesc
înapoi” prin expresive antinomii („De ce poate profanul să se închine- n
naos” – „de ce vibrează sacrul în trupul greu de tină?”, „De ce peste surâsuri
tristețe se prelinge” – „De ce se nasc surâsuri în miezuri de tristețe?”, „De
ce trăiește omul simgurătatea-n doi?” – „De ce trăiește omul în doi ca unul
singur?”, „De ce primul păcat se-ascunde-n trup de măr?” – „De ce-n umbră
de măr păcatul o preschimbă?” [...] vibrând sub efemerul desprins din
absolut...” – „...pulsând în absolutul desprins din efemer”.
Vom spicui, din alte valoroase poeme, structuri cu caracter
sentențios, de marcă: „povara unei lumești aduceri-aminte/ se preface în
clopot de taină”, „tăcerea devine strigătul/ din care însăși își răsfira armonia ”,
„Suntem amintirea celor nicicând petrecute”, „Cuvântul – lumină de
dinaintea începutului,/ baltag fulgerat peste apele originale”, „Noaptea și ziua
se-aleargă nehotărâte încă/ în a-și reface marginile”, „Venire de undeva, deatât de sus/ Memoria de Foc să o trăim prin spire”, „Pământ din Cer și Voal
din Voal/ s-au prefăcut toate-n egal” etc.
Dominanta numeroaselor poeme o constituie incantația izvorâtă din
rima interioară a versurilor („zbuciumul ușor al ploapelor” „penumbră din
umbră”, „vălul de dorire, sensul făr de fire”, „culorile, darurile”), din
prima pereche, aidoma perlelor poeziei populare („din frânturi de rai”,/ „din
pulbere de grai”/ „deodată pulsăm,/ acord gemănăm, „steaua din ninsoare,
rafalăde soare...) și, desigur, pădurea de metafore și simboluri cu iz de
profundă meditație pe tema existenței și a dramelor acesteia.
Această carte poate sta cu cinste alături de mari cărți de poezie
adevărată, prin harul autorului, așa cum o atestă și versurile din poemul Celei
ce este: „Gânduri-poem/ întoarse.../ ca semințe de limpezită trăire,/ atât de
vii precum viața însăși/ luminii din nuntire...”
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Maria Toma Damşa
DORUL DE CASĂ
Miron Ţic, Sate visând sub zări de vrăbii, Ed. „Amurg sentimental”, Bucureşti,
20l4.
Subintitulat Proze sentimentale despre bucuriile natale, volumul scriitorului
Miron Ţic urmează doar aparent fluxul memoriei afective, fapt vizibil şi din modul
în care au fost structurate, disimulate şi desiminate cele patru capitole.
Preambulul îl pregăteşte pe cititor prin câteva versuri din perspectivă
sentimentală, „Frumoasă, grea şi eternă îmi este iubirea/ Pentru aceste sate…”, iar în
„argument” este imortalizată familia scriitorului şi evidenţiat testamentul tatălui
acestuia.
În primul capitol, Semnul neliniştii, este conturat satul Brănişca, atestat cu 684
de ani în urmă, sat „ce dăinuie în timp”, cu „cetatea medievală” devenită „Castel”, cu
întregul său istoric zbuciumat.
Imaginea satului se completează cu personalităţi marcante, cu evoluţia în timp,
cu „oamenii… care au trăit zile cenuşii şi reci”, cu „ceferişti din tată-n fiu”, cu „şiruri
lungi de cocori”, când „semnul neliniştii ne cuprinde sufletul”…
În al doilea capitol, Paşi către satul natal, scriitorul justifică „dorul de acasă”,
graba de a ajunge, cât mai repede posibil, în satul Boz (buruiană rea), în contrast cu
oamenii buni şi frumoşi”,ospitalieri, prietenoşi, cinstiţi.
Cu o rară sensibilitate, Miron Ţic considera „satul Boz… loc arzător, rugă pentru
suflet…
Privit subiectul, „satul Boz vine prin timp de câteva sute de ani”, unde câteva
„zeci şi zeci de generaţii au mângâiat vremea sau i-au sărutat curgerea de răcoare şi
de arşiţă” cu obiceiuri străvechi, cu „împliniri şi bucurii”, dar şi cu „suferinţe” „cu
eşecuri”.Sunt descrise deosebit de sensibil dealurile cu nume interesante” (Şoanchii,
Jălăriilor), valea „ce curge de sute de ani”, care „vorbeşte cu oamenii”, plopii înalţi
de pe maluri, convenţuirea „paşnică” a sătenilor cu ţiganii din nordul satului.
Etapele evoluţiei satului, biserica, cimitirul, meseriaşii. Părinţii pământului sfânt
„sunt adăpostiţi” cu „cele cinci morminte”, fapt ce îl îndreptăţeşte pe scriitor să
prezinte bisesrica veche drept „lăcaş sfânt şi înălţător” stând „într-o rugăciune
adâncă”de peste 300 de ani, dar şi „biserica nouă” cu hramul Sf.Prooroc Ilie
Tesviteanul.
„Nedeile de altădată”, ca şi „Şcoala de altădată” trezesc justificate nostalgii în
sufletul scriitorului, mai cu seamă şcoala, de unde au plecat personalităţi precum
Nicolae Ţic - scriitorul, fratele autorului, dar şi medicul Cornel Fodor.
Periplul continuă cu dorinţa de a merge spre alte sate, precum satul de preoţi
Târnăviţa, cu „biserica de lemn… monument istoric de mare valoare arhitecturală”,
cu „biserica cea nouă”construită prin osârdia inginerului Oprean Rudolf, fiu al
satului” sat cu „prăvălii”, cu „două pii de ulei de sămânţă de dovleac”, cu vii, cu „o
fabrică de var”. Valea Seacă a avut momente când a adus multe necazuri locuitorilor”
prin inundaţii care „pot deveni catastrofale”

28

Deşi satul acesta a fost „sat de iobagi” în „vremuri apuse de care” ne este silă să
ne aducem aminte” şi-a adus contribuţia la dezvoltarea culturii prin personalitatea
marcantă a dr.inginer Aurel Oprean,
Profesor universitar, decan al Facultăţii TCM şef la catedra de Maşini Unelte,
fondator al Şcolii româneşti de acţionări hidraulice, director al Editurii Tehnice
Române, membru al Academiei Române de Ştiinţe, consemnat în Enciclopedia
americană Who a Who in the World Oftha Searning.
Atestat în anul l468, satul Târnava este supranumi t„satul cu urcuşuri şi
coborâşuri”. Fiu al acestui sat este eroul pilot Ovidiu Ungur, căzut în cel de Al Doilea
Război Mondial în luptele de la Turda (l944).
Capitolul Drum deschis spre alte sate încheie volumul, autorul evocând satele
Căbeşti (satul de baştină al solistului de muzică populară Augustin Oană), Furcşoara,
„satul dintre dealuri”, „Gelacuta,” unde „obiceiurile străvechi au dăinuit în vremurile
şi s-au statornicit”, Bărăştii Iliei, sat renumit pentru cariera de marmură şi satul
Rovina.
Scriitura împleteşte caracterul subiectiv al dezvăluirilor cu cel obiectiv,
documentat, specific unor monografii, oferind cititorului date despre vechimea
acestor sate, formele de relief, obiceiuri de sărbători sau la momentele importante din
viaţa oamenilor.
Planează benefic o doză de important subiectivism, sentimentalism din care vom
selecta acele aspecte care dau măsura originalităţii autorului, dar şi a pendulării
acestuia între dezastre şi miracole: „Foamea privirii mele”, „zăpada imaginară a
sufletului”, „mă plimb de unul singur şi mă bucur de această zi superbă de toamnă”,
„privesc această lume ca pe o fantomă… şi încerc să găsesc locul unde suspinau
îngerii”, „mă simt tămăduit de umbra tăcerii şi a luminii ce-mi stăruie în suflet”, „port
în suflet dorul… de satul natal”, „suntem,oare, pe deplin conştienţi de puterle
noastre?”, „când ne trezim din vis, dorim să ne facem auziţi în lume”, „rămânem şi
nu ne pierdem”, „am purces pe aceste cărări visând… să scot la lumină o parte… din
lumea pe care o simt şi o văd cum se naşte şi moare…”, „privesc prin această aură…
şi se pare că mă aflu în preajma unui tablou deosebit de important”, „credinţa mea
rămâne mereu neclintită”, „simt cum privirea se limpezeşte sub frumuseţea ce se
topeşte clipă de clipă”, „un sâmbure uriaş aştept să-l plantez pe acest pământ de care
îmi este mereu dor şi peste care las să cadă lacrimi fierbinţi.”
Volumul este apreciat în Postfaţă de către Ion Machidon, care vede în autorul
acestuia un „om nostalgic”, inspirându-se din viaţa „oamenilor în mijlocul cărora a
crescut”, care îşi motivează opţiunea pentru scris.
Constatăm că „mode” există şi în prezent şi în eternitate, dar, pentru a avea
revelaţia lor, „trebuie să ne desprindem, din când în când, de contigent, să ne gândim
asupra a ceea ce vedem…”,cum bine spunea Radu Ciobanu.
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Elena Costache

O terapie a metaforei
După volumele de versuri Arsenalele singurătăţii
(2001), Călătoria (2003), Cutia de scrisori (2004),
Albul miresei care se vedea în oglindă (2008) şi
ulterior editării volumului de proză Bing bang şi
porţia de stele (2011), poeta Aurelia Marin a
publicat spre finalul anului 2014 o antologie
care include cele mai reprezentative poeme ale
creaţiei sale. Realizat ca un adio spus poeziei,
ca o despărţire de această specie (copleşitoare
dar inevitabilă şi indispensabilă creatorului,
suferinţă şi alinare în acelaşi timp – Partir c’est
mourir un peu pare să fie senzaţia resimţită în
urma acestei decizii), volumul Gibraltar blues
pare un lung poem narativ, delimitat în secvenţe
care redau cotidianul existenţei, probabil un
preambul la viitorul roman, în prezent în lucru, în
călătoria (temă şi motiv în creaţia sa) prin lumea literaturii.
Autoarea pare să fie fidelă concepţiei camilpetresciene, conform căreia fiecare gen
literar îşi are vârsta şi timpul său în viaţa artistului, speciile se succed firesc în cariera
lui literară, iar romanul este perceput ca o concretizare a maturizării scrierii, deşi în
cazul de faţă lipseşte din această enumerare dramaturgia. Nu surprinde înclinaţia
absolventei de Istorie pentru literatură – ştiinţa şi arta se întrepătrund deseori – ca şi
pentru pictură, domenii care alimentează simţul artistic, estetic.
Gibraltar blues – titlul redă sugestiv perspectiva din care este prezentat
universul feminin – este reminiscenţa unui destin aflat sub semnul exoticului. Din
gama largă de sentimente şi stări care se disting în versurile Aureliei Marin
predomină, deşi tăinuită de cele mai multe ori sub faldurile generoase ale exprimării
mataforice, tristeţea. Departe de suferinţa romantică şi de spleenul simbolist,
melancolia care se resimte pare să fie mai mult o stare a versului şi mai puţin a femeii
care îşi expune trăirea sau reactualizează un eveniment trecut. Dar, neaşteptat,
oximoronic, tristeţea nu este apăsătoare, ci obişnuită, familiară, părând să se menţină
în limitele suportabilităţii, consimţită chiar – ,,De parcă habar n-avea/ cât de
frumoasă îi este tristeţea!” (Coridorul cu vise în vitrină, p. 61) – poezia Aureliei
Marin rămâne de fapt o lirică a resemnării.
Poezie a conceptului, care fie sugerează, fie relatează pur şi simplu, este o
poezie narativă, informativă chiar, o poezie-reportaj despre trup şi suflet – cititorul
acesteia este perceput ca un confident sau chiar ca un interlocutor virtual –, care
rămâne la graniţa dintre poezia anilor ’60-’70-’80, aşa cum o încadrează criticul
Daniel Cristea-Enache. Prezintă multiple ipostaze feminine (şi chiar identităţi) –
logodnica, iubita, mireasa, dansatoarea, călătoarea, captiva – şi utilizează teme şi
motive recurente – aşteptarea, suferinţa, singurătatea, timpul, moartea, creaţia,
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maternitatea, simbolurile religioase, dansul, oglinda, plânsul – şi, deşi nu este o lirică
a sentimentalismului, este, în schimb, o poezie a tensiunii, a suspansului, a bingbang-ului (după titlul romanului publicat). Vitalitatea impregnată de melancolie –
coordonate conţinute în titlu şi care încadrează poezia – concentrează esenţa
versurilor antologiei.
Poezie a călătoriei sau călătorie a poeziei, aşa cum remarcă Daniel CristeaEnache printr-un joc de cuvinte, deoarece noţiunile şi implicit trăirea pe care o
presupun se pretind reciproc, poezia Aureliei Marin implică o doimensiune spaţiotemporală a aventurii existenţei însăşi. Solidară cu lumea creată, autoarea (personajvoce în versurile sale – este o literatură autoficţională, deşi nu ştim dacă autoarea şi
personajul se suprapun identic sau este vorba doar de o simplă coincidenţă sau doar
de un subterfugiu, o tehnică narativă anume pentru a lăsa impresia de autenticitate)
imprimă poeziei o viziune personală asupra acesteia.
Paris, Viena, Veneţia, Cartagina sunt doar câteva puncte cardinale din
numeroasele regiuni cunoscute şi amintite în versuri din itinerarul ei turistic.
Predomină în descrierea lor evidenţierea aspectelor climaterice ale zonei; căldura
care nu provine de la soare, absent în poezie şi perceput doar din vremea bună, un
timp ideal pentru refugiu, deşi puţin monoton – ,,Doar ploi şi o oarecare clandestină
derută.” (Cimitire marine, p. 34) – şi prezenţa apei – fie ocean, mare sau pârâu –
sugerată prin nisipul din sandale, sălcii sau scoici. În mulţimea de chipuri abstracte,
vagi, generice – dansatoarea, poştaşul, iubitul, femeia, fetiţa – se remarcă şi figuri
concrete, cum este Stephanie, redusă la lupta cu pierderea treptată a identităţii –
,,Stephanie lucra la marea enciclopedie a uitării.” (Pentru Stephanie, p. 102) – care
implică rătăciri psiho-senzoriale, deviaţii de la drumul (tot ideea de călătorie) uzual,
comun. Este vizibil aspectul dezechilibrului, degradării umane prezent în mai toate
laturile existenţei: iubire (Dominic săruta poate un băiat), nuntă (mireasă eternă şi
nuntă ne-mplinită, chiar ne-ncepută, barbiană), sărbătoare (îmbibată de melancolie).
Labirintul mental în care este posibilă doar infiltrarea nu şi abandonul este asociat
cu alte deviaţii: zăpada este şi ea una abstractă, probabil căderea petalelor de flori
sau imaginea mieilor sacrificaţi în solemnitatea zilelor pascale, un aprilie vitreg din
această perspectivă. Imaginile geografice se asociază cu cele istorice (se resimte
interesul pentru vestigii) – ,,Auzeam cum se devorau între ele imperii/ făcând să
explodeze ecoul absurdului,/ caii pur-sânge arabi tocmai încheiaseră cursa,/ nările
fumegânde un fel de happening.” (s.a.) (Cartagina, p.
116.) –, istoricul fiind dublat de poet. Imaginea trecutului
este convertită într-una a prezentului capricios: tinerii
servesc detaşaţi Coca-Cola lângă amintirile care s-au
banalizat. Galeria imaginilor poate continua deoarece
fiecărei poezii i se imprimă un univers personalizat.
Muzeul este imaginea unei umanităţi diverse,
eterogene – lumea întreagă – (Muzeu), opulenţa care îl
preocupă pe artist este doar creaţia (Fel de avere),
scheletul dinozaurului amorf expus prinde să danseze
singur (probabil tot blues). Trecutul este actualizat în vis:
beatitudinea fetiţelor se imprimă şi păpuşilor adorate, tot
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aşa cum melancolia doamnelor de mai târziu se întipăreşte şi păpuşilor care
,,plângeau aşa/ cum nimeni nu a plâns vreodată.” (Cu păpuşile adorate, p. 110) Tot
somnul accesibilizează imaginarea unei vieţi concentraţionare: construcţia podului
care trebuie realizat (imaginea pare să fie a Canalului Dunărea-Marea Neagră) este
impregnată de proiecţii copilăreşti; grija femeilor este doar pentru unghiile albastre,
în timp ce difuzorul îngână melodios un cântec juvenil – ,,«Podul de piatră s-a
sfărâmat, a venit apa şi l-a luat.»/ urla un megafon instalat lângă baraca cu ustensile.”
(p. 84) – iar desprinderea din acest univers este posibilă doar prin anularea cauzei
care ar fi provocat suferinţa: ,,A doua zi mi-am tăiat unghiile din carne!” (s.a. – Podul
de piatră, p. 85) Perspicacitatea exagerată a femeii trebuie şi ea echilibrată: ,,Cu
ochelari negri pe nas temperez luciditatea.” (Puncte cardinale, p. 30) Poezia
Dimineţile de iarnă poate fi comparată cu Psalmul de taină arghezian, desigur având
o rezonanţă diferită: ,,Dintr-un pom de Crăciun răsărit ca stare de spirit/ a coborât
Crist, înalt, descărnat, ca după tăcerea de cuie/ îngropată acolo. Un brad răstignit.”
(p. 76) Destinderea din final este resimţită ca o revenire în realitatea cotidiană:
,,Format de săpat adânc în paraclisul visului./ Dimineţile de iarnă somnoroase şi
tranchile.” (Dimineţile de iarnă, p. 76) Ideea de moarte este şi ea echivalată cu aceea
de călătorie, de drumeţie, ultima:
,,Atunci a hotărât tata să ne spună că pleacă undeva pe insula Paştelui, să îşi
vadă părinţii,emigraseră dincolo de timp şi de limbă, Şi-a luat cămaşă şi izmene noi,
costumul de mire, pălăria lângă tâmpla scobită după cum e obiceiul. (...)
Până în toamnă mama l-a urmat obosită de frig. (...) Fratele meu, care fusese
întotdeauna curios ce face şi pe unde umblă ăl’ bătrân ne-a părăsit într-o noapte ca
şi cum nu contau decât presupunerile lui sumbre şi pantofii de lac rezistenţi la apă şi
rugină un tip derutant...” (Ca să se uite la noi din când în când, pp. 100-101)
Astfel de scene, reconstituiri şi conexiuni neaşteptate se întâlnesc în toate
paginile volumului, deoarece Gibraltar blues a fost conceput şi rămâne o terapie a
metaforei (Terapia metaforei, p. 130), acel dans melancolic şi temperat al minţii care
accesibilizează plăsmuirea, reveria, deşi tot autoarea afirmă în alt loc fragilitatea
închipuirii: ,,Să nu crezi niciodată în metafore.” ( Doi mesteceni, p. 109)
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Ion Andreţiă
Neguţătorii de vieţi
Am în faţă o carte: Trei ani din viaţa mea,
de Pompiliu Manea, Editura Mediamira, ClujNapoca, 2014. Am citit-o, am recitit-o – şi
încerc să însemn câteva cuvinte pe marginea
ei, şi nu izbutesc. Ref lectez.
Personajul lui Gogol cumpăra suflete
moarte. (Suflete moarte cumpără şi astăzi
candidaţii noştri la deputăţie sau la tronul statal
– dar asta-i altă poveste, şi poate nu atât de
depărtată de prima). Tot în literatură descopăr că
alţii cumpără ani; ani de viaţă ce-ar urma trăiţi.
Scriitorul I. Oprişan publică într-o carte a sa – Flori de cer albastru, Editura
Saeculum I. O. Bucureşti, 2009 – o povestire uluitoare, Viaţă de vânzare, în
care un bătrân sărăcit, „om zdravăn la cei 80 de ani”, se hotărăşte să vândă
din anii care i-au mai rămas – şi dă, în acest sens, un anunţ la Mica publicita te
(„Persoană în plinătatea puterilor vând ani din viaţa mea viitoare. Preţ
convenabil”) la care primeşte chiar şi oferte: un „student” din America,
Răzvan Mehedeu, ce aduce în multe privinţe cu Dracul. Da, dar autorul ne
avertizează, de pe coperta cărţii, că este vorba de „proză pseudo-fantastică”.
Căutarea nu-i suficientă, răspunsurile nu mă mulţumesc. Pentru că în
cartea lui Pompiliu Manea este vorba de viaţă adevărată. De ani concreţi – cu
zilele, săptămânile şi lunile lor – furaţi acestei vieţi. Trăiţi, totuşi: greu, durut,
sângerând – dar furaţi. Şi (re)descoperiţi în dosarele Securităţii, de la
C.N.S.A.S. Acolo, în două dosare, el şi-a regăsit, filă cu filă, zilele vieţii sale
furate. Trei ani – din august 1986 până în august 1989 – trăiţi zilnic sub sabia
lui Damocles.
Revăd cartea. Întâmplări banale, de muncă, de viaţă, obişnuite în
existenţa celor mai mulţi oameni; oameni de rând, anonimii; marii anonimi.
E drept, eroul principal, însuşi autorul, avea ceva „bube” la dosar: tata fost
chiabur; cumnatul arestat (a cântat, ca student, în anul 1948, Deşteaptă-te,
române (azi, imn naţional!) re-arestat, pentru că, dotat cu o memorie
fenomenală, a învăţat în închisoare zeci şi zeci de poezii ale lui Radu Gyr, pe
care la ieşire le-a notat şi… s-a aflat; sora (soţia acestuia) condamnată pentru
„omisiune de denunţ”. Şi, totuşi. Eroul, alias Pompiliu Manea, s-a străduit (şi
a izbutit) să ducă o viaţă curată; nu din teamă, ci din preceptele morale
învăţate acasă.
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Pe când se petreceau nenorocitele întâmplări ale celor trei ani
proscrişi, Pompiliu Manea era inginer, şeful Atelierului Judeţean de
Întreţinere şi Reparare a Aparaturii Medicale-Cluj (astăzi, profesor
universitar doctor, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale). Era
apreciat şi stimat de toată lumea: de la omul de rând şi vecinul de bloc, până
la colegii de muncă şi marile somităţi medicale ale vremii. Şi, totuşi… (mereu
îmi vine în vârful condeiului acest proverb echivoc!). Şi, totuşi, a fost urmărit
pas cu pas: acasă, la telefon, în pat, sub pat (microfoanele!) la locul de muncă,
pe stradă, în vacanţă; oriunde.
Urmărit, de ce? Pentru ce posibilă vină? Suspectat de „spionaj în
interesul ţărilor mici-Belgia” şi acuzat de „subminarea economiei naţionale ”.
Pentru ca, la capătul celor trei ani de iad – pe „23.07.1989, sub
nr.331/OG/005769” – Inspectoratul Judeţean Cluj-Securitate, Serviciul III,
să propună închiderea DUI „MIHU” (Dosar de Urmărire Informativă; MIHU
fiind numele de cod al urmăritului) cu menţiunea: „Problemă insuficie nt
probată în penal”. Astfel, conchide autorul cărţii, „s-a aruncat la gunoi munca
a 38 de ofiţeri de Securitate şi Poliţie, dintre care 3 generali, 8 colonei, 7
locotenent-colonei, 6 căpitani, 4 locotenenţi majori, 1 locotenent şi 2 angajaţi
civili la Paşapoarte”. Sursele – informatorii, turnătorii etc. – sunt de ordinul
altor zeci, dacă nu sute.
Cartea – despre care scriitorul Ioan Barbu avertizează în Cuvânt
înainte că păstrează între copertele sale „file de adevărată istorie vie, ilustra tă
cu documente ale trădării prin delaţiune” – conţine şi un episod tulburător,
un crâmpei de viaţă cutremurător. Într-una din zilele lunii martie 1989, soţia
urmăritului, Doina Manea, bolnavă de cancer şi aflată în spital sub tratament
(după a doua operaţie!) înştiinţată de vecini că i-au intrat miliţienii în casă (în
lipsă!) „când a auzit ce se petrece (citez din carte) şi-a scos perfuziile, a
trimis-o pe Mirela (fiica lor) după un taxi şi au plecat acasă, unde au găsit
totul perchiziţionat, răvăşit de toate cele pe care le aveam, cotrobăite şi
aruncate în mijlocul camerelor, ca în urma unui jaf banditesc, care căuta ceva
anume… valută, mijloace de interceptare şi transmisie de date pentru spionaj,
fotografii, documente etc.”.
Desigur, nu doar acest dramatic act de viaţă disperată l-a determina t
pe autor (care-şi iubea/ iubeşte foarte mult familia: soţia şi cei doi copii,
Oana-Mirela şi Bogdan-Cristian) să închine cartea acestei fiinţe rare: „Dedic
această carte memoriei soţiei mele Doina Manea, care, la 48 de ani ne-a
părăsit, în ziua de 27 decembrie 1989”…
Mă întreb – şi vă întreb: Ce-ar fi simţit? cum s-ar fi bucurat? ce s-ar
fi întâmplat cu această fiinţă, cu această nobilă femeie, dacă ar mai fi trăit
câţiva ani, câteva luni, câteva zile?
…Dar „sabia lui Damocles” i-a retezat, brusc, firul vieţii!
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Gheorghe Jurcă
Crizantemele din grădinile inimii
Citind textul cu acest admirabil titlu
(Grădinile inimii) m-am îndoit că autoarea
se află la prima ei carte sau altfel spus sunt
convins că deține în sertar poate sute de
pagini care dintr-o oarecare inhibiț ie,
dintr-o banală aprehensiune s-a temut
să le încredințeze tiparului. Parcurgând
cele aproape o sută de pagini, însumâ nd
16 povestiri putem afirma cu toată
certitudinea că autoarea posedă reale
calități de prozatoare sau altfel spus este
înzestrată cu arta de a evoca un spațiu, un
univers bine închegat și conturat în cutumele
munte
sale tradiționale, ancestrale – lumea satului de
cu oameni vrednici, verticali moralicește, iubitori de neam, de datini și glie,
oieri care își petrec viața sub geana codrilor și a stelelor, cu toate
vicisitudinile unei astfel de îndeletniciri, dar și aprigi lucrări ai pământului,
crescători de animale, funcționari mărunți, toți fiind stăpâniți în bolgiile lor
de doruri, de patimi, duse uneori la extrem, de flacăra care mistuie, clădește
și distruge destine – patima iubirii.
Majoritatea povestirilor acestui volum degajă un amplu evantai de
stări sufletești, de toposuri de o poeticitate sui-generis, timpuri și anotimpur i
ce alunecă într-o lentoare paradisiacă peste locuri și oameni, trăiri descrise
când într-un ton elegiac, când într-un diapazon emoțional care pulsează atât
de puternic încât par să pălească toate în jur, până și cosmogonia satului.
Ciobanii îndură vitregia, stihiile ploilor, a singurătății, plugurile mușcă
lacom din pământul negru, untos dătător de roade, cosașii culcă miriade de
brazde pline de suculență precum niște antici năieri care taie talazur ile
mărilor și oceanelor homerice.
Cartea e plină de bucurii, dar și de melancolii și tristeți, doruri după
locuri înstrăinate, după pierderea legăturilor cu țarinile dragi de-acasă la
care nu se vor mai întoarce niciodată. Lucia Dăncilă deține capacitatea,
talentul de a plonja în zona abisalului din om, de a psihanaliza ființele care
i-au fost dragi (părinți, bunici, frați, precum și alți oameni curați sufleteș te),
de a scoate pepitele de aur din mâlul negru, vâscos, uneori pestilențial al
vieții cotidiene, al banalului, al amintirilor.
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Așa cum am spus mai sus, cartea e străbătută de un suflu euforic și
în același timp tragic, moartea fiind mereu prezentă atunci când omul se
așteaptă cel mai puțin, indiferent că e vorba de oameni sau de animale, care
în lumea satului de munte sunt adevărați actanți ai vieții (ex. Câinele Florea
din povestirea cu același titlu, admirabil scrisă, de actorul Radu din bucata
Elixir sau otravă, Adela și Alin din povestirea Drumul de la iad la rai, Alex
din Răzbunarea dintr-o altă viață, în care iubita Ema rămâne cu amintirea
buchetelor de crizanteme pe care Alex i le oferea).
Sunt foarte bine surprinse întâmplările nefaste, care n-au ocolit nicio
așezare românească în anii aceia tulburi după ce se instalase odiosul regim
comunist, când satele erau bântuite noaptea de dubele negre ale securităț ii
care veneau să ridice purtătorii de arme, spune: câtă poezie, atâta dramatism
în această carte, câtă iubire, atâta suferință, câtă lumină, atâta întuneric în
sufletele oamenilor.
Textele celor 16 povestiri sunt străbătute de patos, de frenezie, de o
pură și puternică dragoste de viață, de oameni, de locurile natale în care
scriitoarea a văzut lumina zilei și regretăm că trebuie să devoalăm
avertismentul autoarei conform căruia: orice asemănare a personajelor
cărții cu cele din viața reală este întâmplătoare. Păcatul să fie al
subsemnatului, nimic nu este întâmplător în această carte și poate datorită
acestui lucru volumul capătă un plus de farmec, pe lângă harul cu care a
fost cris.
Conchidem prin a spune că lectura cărții e una confortabilă, că Lucia
Dăncilă promite mult mai mult decât ceea ce a arătat aici și că așteptăm cu
emoție viitoarele sale apariții aditoriale. Vânt bun la pupa, stimată Lucia
Dăncilă!
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IONELA COZMESCU
Ştefan Baciu - Lirica exilului sau Poetica dezmărginirii (II)
În rândul seriilor cronotopice care definesc exilul în
poezia de maturitate a lui Ştefan Baciu se înscrie şi
raportul depărtare - apropiere. O metaforică imagine a
unor repere care te ţin aproape de ţară, de această axă
a lumii, oricât de îndepărtate ar fi drumurile, este
conturată în poezia O bucată de Nicaragua. Prin
simbolurile valorificate se intuieşte cu uşurinţă că, în
fapt, o bucată de Românie poartă cu sine eul poetic, şi
că imaginea unei bucăţi de pământ „mirosind puţin a
fum şi a munte” este ultima legătură cu ţara şi tot ce poţi
duce cu tine. Prezenţa aceasta simbolică şi atât de plină
de însemnătate este prelungită mereu, alimentată de dor şi
eternizată în conştiinţa celui plecat, chiar şi atunci când, material, se pierde,
prin toate amintirile despre „acasă” care nu pier niciodată: pământul românesc
este, astfel, „o voce care s-a stins/ dar se aude în timp”. Apropierea de ţară este
posibilă, pentru cel îndepărtat, întotdeauna, chiar dacă spaţiile sunt potrivnice.
Căpătând, e adevărat, alte forme de materializare, ea devine legătură trainică,
de suflet, întărită mereu de amintire şi renăscută de eul liric din lucruri simple,
din gesturi sincere şi din gânduri ce răvăşesc. Depărtarea se frânge, iată, şi
căpătând chipul stelei („printre atâtea stele reci o caldă stea”), aroma livezilor
(„N-am uitat mirosul livezilor line”), lumina caldă a lămpii („Şi încă văd ca
acum înaintea mea lampa”) aduce aproape, sfidând timpul şi spaţiul, imaginea
tainică a unei lumi de vis, ce îşi mai păstrează farmecul doar în inima
înstrăinatului: „Te privesc prin ocheanul întors/ Al inimii mele ca de pe-un
dâmb./ Oricât ai fi de departe, oricât ai fi,/ Prin lumea de-o clipă, ţara mea,/ Te
salut” – Patria. Şi nu e de mirare că, încercând să învingă depărtările pentru a
se putea apropia, măcar afectiv dacă nu fizic, de pământul românesc eul liric
va da un nou sens destinului său de exilat: acela al continuei reîntoarceri spre
casă, prin tot ce aceasta reprezintă ca identitate: peisaje, oameni, valori.
Recreând, interior, un nou topos, al unei Românii de suflet, alcătuit din tot ce
are ea mai frumos, eul poetic va găsi, într-un final, puterea să afirme: „Departe.
Aproape. Totuna-i acum” (Trecut regăsit în ritm mexican) şi să creadă în asta.
Pierderea instituie, iată, căutarea unor noi rosturi în lume, prefigurând, la
nivel liric, o nouă imagine cronotopică: pierdere - căutare. Exilul este echiva lat
în conştiinţa celui ultragiat de necunoscut cu o pierdere, cu atât mai dureroasă
cu cât s-a impus, iar eul poetic va încerca să găsească, în zbateri nerepetate,
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propriul drum. Căutarea devine o condiţie a exilului şi are, în poezia lui Ştefan
Baciu un dublu rol: acela de a găsi un mod de a-ţi aduce aproape ţara,
astâmpărând dorul şi de a da un nou sens propriului destin. Astfel, prover bul
românesc „Încet încet/ departe ajungi” devenit marcă a intertextualităţii în
poemul Călătorului îi şade bine cu drumurile, poate fi înţeles, din perspectiva
tensiunii pierdere-căutare drept iscodire constantă şi susţinută ce nu
echivalează, neapărat, unei deplasări în spaţiu ci, mai degrabă, unei înţelepte
descoperiri a modului în care, oricât de departe ai fi, poţi să-ţi apropii univers ul
din care te-ai rupt, reuşind, astfel, să-ţi găseşti rostul.
Exilul este perceput poetic şi ca risipire, intuindu-se în antiteză ideea că
imaginea ţării se îmbogăţeşte cu imaginea stabilităţii. Aceasta poate fi definită
ca o stare de calm, ivit din lucrurile mărunte şi familiare, primitoare şi dragi
sufletului, accentuând sentimentul de instabilitate pe care îl cultivă
străinătatea, oricât de multe ar fi încercările şi chiar reuşitele în a-ţi găsi un
rost. „Parisul aflat într-o dimineaţă ca un vis cu ochii deschişi”, „O casă ca un
port liniştit la Teresópolis, în munte” duc, toate, la aceeaşi amară acceptare a
risipirii ca dat al exilatului: „viaţa începută la Braşov/ şi risipită/ puţin câte
puţin/ pretutindeni” – Cosmopolit.
Imaginea cronotopică a stabilităţii şi risipirii induce o altă serie antitetică
ce defineşte exilul: recunoaştere-nerecunoaştere a valorilor reprezentate de
ins. În tristeţea exilului, eul liric îşi evaluează statutul, acceptând, cu o rece
raţiune, că nerecunoaşterii celor de acasă li se alătură, aşa cum se aştepta, şi
cea a lumii noi – „nu vin de nicăieri, spre nicăieri mă-ndrept” (Itinerar prin
istm). Exilul de acasă devine, iată o prelungire în afară a aceleiaşi nesigura nţe
a fiinţei. Uneori, instigând acute remuşcări străinătatea dă forme noi acestui
raport, eul poetic ajunge să considere mult mai preţioasă decât tot ce are astăzi,
chiar şi stângacea apreciere de care s-a bucurat, reproşându-şi incapacitatea de
a o înţelege, şi simţindu- i lipsa: „Cât de poet eram, o ştiu abia azi” – Elegia
după-amiezii de duminecă. Treptat, o stare de împăcare interioară se instituie
şi aprecierea valorică a eului liric, făcută cu greu şi în timp, are marele atu de
a-şi putea face cunoscut mesajul, pretutindeni, dincolo de orice bariere:
„corăbii albe/ pe valuri albastre/ îmi exportă poezia/ înspre pretutinde ni”
(Import-export). Transformat într-o recenzie lirică, unul din poeme (Inscripţie
pe un exemplar din „Poemele poetului Ştefan Baciu”) îşi scrie istoria („Sub
coperta lui Jacques Hérold” (…) „portretul de Marcel Iancu” (…) Cuvinte le
sunt de Lucian Boz”) scoţând în evidenţă cea mai mare favoare pe care exilul
o face celui pe care îl adoptă: libertatea de a se impune, de a se face cunoscut
şi recunoscut. Astfel, aprecierea stângace pe care a avut-o acasă se
completează, încet cu cea a oamenilor din fiecare colţ de lume străbătut
(„Poeme scrise la Braşov, La Habana/ la Nadeş, Teresopólis/ la Bucureşti şi la
Seattle/ la Râmnicul Vâlcea şi în Waikiki/ la Sighişoara şi la Rio de Janeiro”)
şi opera, ca produs al tuturor acestor experienţe („drumul meu fără busolă/
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adunat în 200 de pagini”) capătă cel mai adânc sens al recunoaşterii: libertatea
de a vorbi neconstrâns şi pretutindeni („risipite pretutindeni/ din Manoa în
Honolulu/ Arhipelagul Sandwich”).
Dintre toate spaimele pe care le generează exilul, cea mai acută este teama
pierderii identităţii. Recunoaşterea universală induce această teamă a aderării,
uneori fără voie, la un alt spaţiu şi, mult mai grav, la un alt statut social, istoric,
cultural, ce echivalează, căpătând proporţii gigantice, cu pierderea propriei
fiinţe. Se ordonează, în spaţiul liric, o nouă tensiune ce defineşte înstrăinarea,
identitate naţională - pierderea identităţii, conturând, indirect, profilul spiritua l
al românului, definit în structura sa cea mai intimă de farmecul basmului care
închide în sine spiritualitate, înţelepciune şi istorie. Pierderea identităţii cu
care ameninţă exilul afectează cu atât mai puternic fragilitatea fiinţei cu cât se
instaurează treptat, fără să să fie simţită, şi în elanul provocat de bucuria
adaptării şi aprecierii, într-un moment al statului de vorbă cu sine, eul liric este
supus unei triste realităţi: aceea de a constata că nu mai ştie un basm: „Dacă
într-o bună zi se va întâmpla/ să mai spunem poveşti copiilor noştri (…) vom
băga de seamă, înspăimântaţi,/ că nu mai ştim nici un basm cu Ileana
Cosînzeana,/ Statu-Palmă-Barbă-Cot, Gerilă, Păsări-Lăţi-Lungilă”. O viziune
apocaliptică va bântui sufletul rătăcit, căci exilul favorizează, dar şi păgubeşte.
Şi din această ultimă tensiune instaurată, a favoriza-a păgubi se naşte un mare
adevăr. Fiinţa capătă contur şi se întregeşte doar în spaţiul matrice, acel etern
acasă, şi nicio altă formă de spiritualitate nu o poate împlini. O poate doar
completa şi, în măsura în care nu este suficient de puternică, o poate distruge :
„Vom fi goliţi de lumea basmelor noastre/ ca un buzunar întors pe dos/ ca un
pahar cu apă băut pe nerăsuflate în prima noapte la tropic/ ca un oraş prin careau trecut năvălitorii/ ca un vagon de tramvai oprit de prisos pe şine/ ca un piept
fără oftat/ ca un dulap fără haine/ ca un pat fără femeie/ ca un dor fără ţară
(Mai spune-un basm). Dintre toate, imaginea dorului fără ţară devine cea mai
copleşitoare imagine a exilului…
Inducând temei exilului, o evidentă „trăire tragică” 5 , toată seria
tensiunilor cronotopice valorificate în discursul liric demonstrează
complexitatea trăirilor poetice pe care desţărarea le generează, şi transformă
poezia de maturitate în expresia cea mai simplă şi mai vie a ei, iar pe poet aşa
cum însuşi se defineşte, în „ţipăt făcut din bucăţi de tăcere/ ajutor, ajutor,
ajutor” – O. K.

5

Roxana Sorescu, România – spaţiu ficţional, în „Luceafărul”, nr. 27, 1995, p. 6
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Anca Sârghie
„GREIERUŞA” VERSURILOR LUI LUCIAN BLAGA (II)
Dialog în trepte
În 12 august 2000 eram din nou împreună la
Sibiu, eu cu Elena Daniello, după ce prima dată
prietena mea mă vizitase în vara anului 1997.
Eram de data aceasta la Sibiu, în locuin ța
mea de pe str. Dr. Stâncă nr. 17, și anume
în „salonul literar”, cum numea Constantin
Noica sufrageria mea cu mobilă masivă și
tablouri de epocă. Am continuat dialogul
început la Cluj cu patru ani înainte, când neam propus să facem două filmăr i
consecutive, una cu Elena, cealaltă în care
alături de ea era și prietena de o viață Livia
Armeanu, care a povestit cum îl cunoscuse la
Sebeș de copil pe Lucian Blaga, care era cu 9 ani mai
mare ca ea. Pe atunci, Blaga era un tânăr serios și educat care ridicând
pălăria „saluta pe toți desculții străzii”, printre care se număra și ea. Acea
filmare avea să se realizeze un an mai târziu, în 1998. Începutul prietenie i
noastre se petrecuse cu un an în urmă. Elena mă invitase în zile de
festival Blaga din luna mai 1996 la ea acasă, unde am petrecut împreună
cu familia profesorului Eugen Todoran, rectorul Universității de Vest
din Timișoara, un moment revelator de neuitat. Eu am primit atunci un
adevărat botez al focului, convingându- mă că o anumită rezervă, pe care
o datoram prejudecăţii şi necunoaşterii adevărului despre acea amitie
amoureuse dintre Lucian Blaga și Elena Daniello, trebuia învinsă. Dacă
eu păşisem peste pragul casei aceleia cu o reticenţă nemărturis ită,
desigur că în seara aceea am ieşit de acolo fără ea. Dimpotrivă, cucerită
de excepţionala frumuseţe a celor aflate. Mă puteam socoti norocoasă de
a mă fi împărtăşit de un asemenea festin spiritual, care completa tot ce
citisem eu până atunci despre poetul şi omul Blaga. Totuși, vizita aceea,
prima mea vizită acolo, nu era o călătorie în împărăția amintirilor ei, ci
mult mai mult, un prilej de retrăire la tensiunea faptului existențial nud
din illo tempore, când arestările în regim nocturn aveau motive
generalizate la nivelul întregii intelighenții românești a întunecatului
deceniu al 6-lea din secolul XX. În salonul și sufrageria casei sale de pe
str. Eminescu, nr. 3 din Cluj, Elena Daniello se mișca vioi, făcea gesturi
sigure, neașteptate pentru vârsta pe care o avea. Era privegheată de
40

tabloul cu brândușe desenat chiar de ea și de chipul poetului Lucian
Blaga într-o grafică foarte expresivă a Luciei Piso. Prin felul cum citea
sau recita din versurile lui Blaga, fără nimic ostentativ, ea dovedea o
iubire aproape mistică pentru titanul care este poetul-filosof născut la
Lancrăm. Am învins până și interdicția neatingerii locului unde stătea
așezat Lucian pe canapeaua de pluș în vizitele făcute familiei Daniello,
sacralizat în timp. Da, am fost poftită să stau exact pe acel loc, refuzat
celor mai mulți musafiri. Ni s-au arătat mai mult de două documente
originale, limită de netrecut, îndeobște. A fost pentru mine un spectacol
total, de intrare în universul poetului pe o cale neașteptată. S-au scurs de
atunci 4 ani, în care am conversat telefonic, am făcut două filmări, am
dialogat în mod repetat și pe îndelete despre rostul pe care Elena nu și lar găsi alături de copiii ei, medici în Germania, ci numai la Cluj într - un
spațiu sacru, cel al amintirilor. Elena Daniello este acum musafirul meu
la Sibiu. Am ținut să o aduc cu autoturismul personal de la Cluj, ca să
vizităm împreună Sibiul și comuna Gura Râului, unde ea nu mai fusese
de câteva decenii. Este cadoul pe care eu i l-am făcut ei ca aleasă
prietenă, dar și Elena m-a uluit cu memoria clară pe care o are la cei 90
de ani ai ei, depănând întâmplări și creionând portrete de oameni pe care
ea îi cunoscuse cu o jumătate de veac înainte pe meleagurile Mărginimii
Sibiului.
-A/nca/ S/îrghie/: Bine ai venit, dragă Elena, la Sibiu în casa noastră!
Mărturisește-mi ce ai dorit tu să vedem mai întâi și mai întâi? De unde
ne-am întors noi chiar acum?
- E/lena/ D/anielo/: Eu mă întorc cu mare bucurie în Sibiu, pe care țin
să îl revăd, dar amintirile mele cele mai puternice și tulburătoare se leagă
de satul Gura Râului, unde am locuit efectiv cu familia mea în anii
refugiului, când Universitatea din Cluj a fost adăpostită cu o parte dintre
facultăți aici, la Sibiu, și cu altele la Timișoara. Știu că voi numiți Sibiul
„orașul de pe Cibin”. Ei, eu am dorit cu nerăbdare să vizitez satul de la
izvoarele Cibinului, adică „Bocca del Rio”, cum îl numea cel mai adesea
Lucian Blaga.
-A.S.: Ori de câte ori mă apropii de Gura Râului, venind dinspre Orlat,
mă încântă dansul de urși verzi al dealurilor împădurite, dans de
clorofilă, pe cât de odihnitor privirii, pe atât de încărcat de o tainică
înțelepciune a trecutului. Este un trecut nu doar secular, ci chiar
milenar, pe care eu îl savurez așa cum se etalează el ca tradiție păstrată
cu sfințenie prin credință religioasă și port, prin obiceiuri
calendaristice sosind intacte din străfunduri de timp, fără a fi alterate
în esența lor de nicio inovație a tehnicii prezentului, oricâte
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autoturisme circulă pe străzi asfaltate și oricât de moderne sunt
fațadele caselor. Realitatea este că din ziua aceea, de la începutul lunii
mai 1996, când la Sesiunea științifică organizată la Biblioteca
Universitară în cadrul Festivalului internațional de poezie intitulat
„Zilele Lucian Blaga” de la Cluj, tu m-ai felicitat pentru cele rostite și
m-ai abordat într-un mod cu totul special, fără ca eu să te fi cunoscut
înainte, șoptindu-mi: „Știi, eu sunt cea care i-a inspirat lui Blaga
versurile „Din amintire/ beau cu nesațiu./ Bocca del Rio,/- rană în
spațiu.” Evident fascinată, m-am întors spre tine și am îngăimat cu
teamă: „Înseamnă că sunteți Elena Daniello…”.
-E.D.: Desigur că îmi amintesc cum ne-am cunoscut la Biblioteca
Universitară și, pentru că mi-a plăcut cum ai vorbit, mi-am dat seama că
ești inteligentă și foarte pasionată în cercetarea operei lui Blaga. De
aceea, te-am invitat la mine acasă, ca să putem povesti în liniște despre
acest subiect. Ai adus cu tine și pe profesorul Eugen Tudoran de la
Timișoara cu soția lui. A fost o plăcere pentru mine să vă primesc în acea
zi de sesiune științifică, încheiată de noi cu lecturi din poezie din Blaga.
-A.S.: Revelația fusese neîndoios a mea, întrucât în acea după-masă
de festival tu ni l-ai apropiat într-un fel aparte pe Lucian Blaga. Așa
cum recitai cu glas bemolat de greierușă versurile poetului, ne-ai făcut
să adăstăm în preajma apelor „din care bea curcubeul”, în „solstițiul
grădinilor”, dar mai ales în Gura Râului, locul celor mai senine
momente ale prieteniei tale cu Lucian Blaga. Ne-ai arătat file
îngălbenite cu versuri scrise în creion și epistole încă inedite, în care
ție îți era dedicată munca titaniană de traducere în limba română a
poemului Faust, capodopera lui Goethe: „Fii lângă mine. Că-n mine
ești, cu putere de nerostit. Și cu aceasta Faust I e gata. Poemul în
românește e al tău. În întregime al tău. Îmi dai voie să te sărut?”
Pentru o asemenea dedicație înflăcărată, orice femeie te putea invidia.
Ca un domino, au căzut toate rezervele pe care eu le aveam când
pășisem pragul casei tale, căci rolul tău de muză era de domeniul
evidenței. Eram înciudată de reţinerea pe care ne-o mărturisiseși cu
privire la refuzul tău îndărătnic de a publica acele scrisori. Am dus
atunci cu tine aceeași muncă de lămurire pe care în 1980 am încercato cu Dorina Stanca, îndemnată de mine să publice cele peste 70 de
scrisori de dragoste păstrate de la soțul ei, poetul Radu Stanca, epistole
care concurează cu brio corespondența lui Eminescu cu Veronica
Micle. Ele nu au fost nici azi publicate, ceea ce este un mare păcat
pentru istoria literaturii române. Desigur că tu nu ai un număr atât de
mare de scrisori, dar nepublicarea lor este, fără îndoială, o pierdere.
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-E.D.: Nu știi? O parte dintre scrisorile acelea inedite le-am dat lui Liviu
Petrescu să le publice în „Caietele Lucian Blaga” din 1998 pe întreaga
pagină 3. Este drept, că m-am decis numai după multe, multe rugăminț i
ale tale și ale profesorului Petrescu.
-A.S.: La sesiunea Blaga din luna mai a anului următor mi-ai făcut o
altă surpriză, când mi-ai transmis prin profesorul Liviu Petrescu că eu
sunt singura persoană, dintre cele invitate de el la Festivalul
internațional de poezie, pe care tu o accepți în vizită, căci tuturor
celorlalte el, profesorul Liviu Petrescu, urma să le spună că ești
bolnavă și nu poți primi. Vestea că pot reveni în casa ta m-a găsit din
nou nepregătită, întrucât eu mă concentram asupra temei pe care
urma să o expun. Dar imediat după încheierea sesiunii am venit la
tine. Îți amintești?
-E.D.: Da, atunci mi-ai propus să facem un film documentar cu amintir ile
mele despre Lucian Blaga, idee care până la urmă m-a încântat. De
aceea, am acceptat propunerea și apoi ai și venit cu un cameraman de la
TV Cluj în iulie 1998. După o primă rundă a filmărilor a urmat vizita
prietenei mele Livia Armeanu, pe care ai adus-o tu de la Sibiu. Am
filmat din nou împreună, dar mărturisesc că Livia nu avea răbdare să
vorbesc și eu, căci sub asaltul amintirilor ei, dorea să răspundă mereu ea
la întrebările pe care ni le puneai tu la amândouă. Când va fi gata filmul
acela? Sinceră să fii, ce te-a impresionat cel mai mult din toate amintir ile
mele despre Lucian Blaga?
–A.S.: Nu am încă un tehnician în montaj de film ca să-l văd terminat,
dar filmarea brută este pusă la păstrare. Mai este și latura financiară
a problemei, așa că mai trebuie așteptat. Acum îți răspund la a doua
întrebare. Eu consider că cea mai evidentă expresie a devotamentului
tău pentru autorul Mirabilei semințe a fost faptul că ai copiat în cele
3 caiete studențești slovă cu slovă Luntrea lui Caron, romanul blagian
nefinisat încă, dar care nu trebuia să cadă în mâinile celor ce
amenințau opera lui. Atunci când mi le-ai arătat,
ți-am admirat
scrisul frumos. Din tot ce s-a petrecut atunci în salonul tău, citind slova
lui Blaga în texte inedite, am avut senzația întâlnirii cu duhul poetului.
Acum pot să-ți mărturisesc starea revelatorie de atunci, o stare pe care
o mai încercasem numai în 15 ianuarie 1980, când Constantin Noica
într-o conferință la Biblioteca județeană „Astra” din Sibiu ne-a
propus o altă abordare a lui Mihai Eminescu.
-E.D.: Totuşi tu îmi dovediseşi că stăpâneai foarte bine opera lui Blaga
din moment ce patru ani la rând din 1996 până anul trecut 1999 ai avut
comunicări pe diferite teme la sesiunile ştiinţifice ale Festivalului
Internaţional de poezie „Zilele Lucian Blaga”.
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-A.S.: Să-ți explic în ce a constat noutatea celor pe care tu mi le
spuneai. Aplecarea mea asupra versurilor lui Lucian Blaga a început
serios în anii când urmam Facultatea de Filologie la Cluj. Cred că
eram între primele promoții de filologi care au beneficiat de un
asemenea privilegiu prin anii 1965-1967. Apoi am continuat să-l
studiez aplicativ, ca profesor, când elevilor Liceului Gh. Lazăr din
Sibiu le-am prezentat ciclurile poeziei blagiene, analizând cu ei câteva
texte reprezentative din opera lui: Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii, Gorunul, Izvorul nopții, Mirabila sămânță, Cerbul cu stea în
frunte și alte câteva menționate în programele liceale ale momentului.
Devoram noul volum Poezii de Lucian Blaga, apărut la Editura pentru
Literatură în 1966, îngrijit de George Ivașcu. Memoram cu bucurie pe
cele mai frumoase. La examenul de definitivat din 1970 la Brașov din
100 de profesori de română eu am avut cea mai bună lucrare pe subiect
dat din poezia lui Lucian Blaga. Spun acest lucru nu ca o laudă, cum
ar putea să pară unora, ci ca să înțelegi că mă apropiam de versurile
lui Blaga cu mare pasiune. În anii 1975-1980 am studiat piesele de
teatru, preparându-mi examenul de doctorat, terminat tot într-o lună
de mai, cea a anului 1981. Dar în biografia lui Blaga nu intrasem
aproape deloc atunci când în 1974 Bazil Gruia scosese la Editura
Dacia din Cluj volumul I din Blaga inedit. Amintiri și documente. Am
găsit acolo evocare prieteniei poetului cu doctorul Leon Daniello, dar
am simțit a nu fi întâmplătoare ocolirea numelui soției savantului
clujean. Rămăsese strict livrescă impresia că mai există o cenușăreasă
între muzele ce-l inspiraseră pe Blaga, mai ales că la Spitalul de
Neuropsihiatrie din Sibiu a fost tratată mult timp soția poetului,
Cornelia, îngrijită de doctorul Bălănescu de alzheimer. Anii au trecut.
Cu puțin timp înainte, în 1995, I. Oprișan tipărise cartea Lucian Blaga
printre contemporani unde Dorli Blaga recunoscuse că, în urma unei
prietenii de 10 ani, acea „ultimă muză” din viața lui Blaga încă
„deține foarte multe poezii, care i-au fost dedicate, scrise de mâna lui.”
Tu ești de acord că prietenia voastră creatoare a durat 10 ani, cum
afirmă Dorli?
-E.D.: Categoric că au fost mai mulți, fie 11 sau chiar 16 ani, depinde ce
înțeles dăm conceptului de prietenie. Este dificil să reconstitui momentul
când s-a trecut de la prietenia colocvială între „Lulu popii” din Lancrăm
și „fata învățătorului” din Brețcu spre un sentiment care a devenit forță
propulsoare în plan creator. De când era să-l aresteze a treia oară, am
convenit să nu ne mai întâlnim la mine acasă, ci la Livia, care era o
prietenă de o discreție absolută. Știam că sunt urmărită de un securist
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tânăr, ca o umbră. Acela se posta vis a vis de poarta prin care intram și
aștepta să ies. Noi îl vedeam pe fereastră. Câteodată îl derutam, căci
ieşeam pe altă parte decât intraserăm, căci curtea Liviei avea şi o a doua
poartă. Odată servitoarea Liviei a fost chestionată de un securist, care
vroia să afle cine intră în casa familiei Armeanu. Soțul ei era profesor de
matematică la un liceu din Sibiu, adus la Cluj la Universitate, dar nu după
mult timp din conferențiar l-au degradat la lector și el suporta foarte greu
asemenea umilință, la care îl supusese Daicoviciu și ai săi. Ei bine,
servitoarea nemțoaică a răspuns liniștită, că în casa profesorului
Armeanu nu intră decât rudele și prietenele doamnei Livia. Pentru că ne
număram printre foarte puţinele prietene de încredere, Lucian Blaga ne
citea poeziile de ultimă oră. Lui nu-i plăcea să facem comentarii, dar
simțea din inflexiunile vocii sau din priviri, că unele lucruri nu ne
plăcuseră. Atunci relua versurile, așezându-le, cum obişnuia el să spună
„pe nicovala de argint și le bătea cu ciocănelul de aur” până obținea
forma dorită.
-A.S.: Ce frumoasă formulare pentru travaliul poetic blagian! El
formulase crezul său despre metamorfoza pe care o produce prin
frământarea artistică a cuvântului într-o exprimare exemplară, pe
care eu o spun adesea liceenilor şi studenţilor mei: „Poetul este nu atât
un mânuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturală
și le aduce în starea de grație.” Mă gândesc ce șansă nemaipomenită
ai avut tu să devii „umbra” unui creator de geniu, care să-ți
împărtășească gândurile, grijile, proiectele de viitor. Care era maniera
de a scrie a poetului Blaga, care îşi găsea repere în realitatea concretă
pentru inspiraţia lui?
-E.D.: Este greu de explicat ce se petrecea în mintea poetului şi ce
întâmplări din realitatea imediată îl impresionau. Unele idei erau
frământate în gândul lui timp îndelungat. Gestaţia poeziei Câinele din
Pompei a durat 31 de ani. Ştim din Hronicul şi cântecul vârstelor că în
timpul studiilor liceale la Braşov el avut şansa de a vizita Italia, dus de
unchiul său, profesor de filzofie, în condiţiile în care elevii cotizau la un
fond depus la bancă, iar din banii şi dobânzile adunate se organiza u
excursii interesante. Aşa a ajuns el să vadă Pompeiul, unde au fost
carbonizate instantaneu toate vietăţile surprinse de lava Vezuviului.
Ideea sonetului Câinele din Pompei s-a cristalizat după mai bine de trei
decenii de frământare. De multe ori observam că lucruri care altora
scăpau, pe el îl emoţionau. El simţea cu mare încântare mirosul florilor
viţei de vie. În perioada refugiului, la Gura Râului, când Ionel al meu
povestea şi făcea o mulţime de ştrengării, Lucian era impresionat de
natură. Eram la familia Manta, când Blaga ne-a rostit versurile :
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„Neglorioasă e această floare/ făcută din pistile şi stamina…” El se
cuibărea în lumea creaţiei, pentru că era un om de geniu care trăia pentru
eternitate, scriind tot ce-i dicta talentul lui.
-A.S.: Este neîndoios că atunci când tu ai devenit muza lui, Lucian
Blaga ajunsese la maturitatea deplină a tehnicii de creaţie. Sunt sigură
că poeziile pe care chiar tu i le-ai inspirat pot fi reaşezate acum în
contextul realităţii care le-a provocat. Îţi aminteşti măcar una, poate
cea mai emoţionantă sufletului tău?
-E.D.: Ți-aș povesti cum s-a zămislit o poezie în care Lucian m-a
portretizat la modul cel mai direct. Mă întorceam de la o ședință cu
părinții la școală și eram îmbrăcată cu o bluză verde-albăstrie. M-am
oprit la prietena mea, unde l-am întâlnit pe Blaga. Ieșiserăm de la Livia,
pe care o vizitaserăm împreună și ne aflam pe str. Emil Isac din Cluj.
Privindu- mă, Lucian mi-a spus pe neașteptate: „Uite, așa ar trebui să te
picteze pe tine Matisse… să-ți facă un portret.” Eu am râs la o asemenea
idee imposibilă în acei ani grei de izolare a țării noastre și i-am spus:
„Ei, Matisse, cum să ajung eu la Matisse? Dar fă-mi-l tu, da, tu ai putea
să-mi faci un portret.” El s-a mirat pe moment, iar eu am întărit că el ar
putea scrie o poezie în care să-mi redea înfățișarea. Și Lucian s-a străduit
și a scris poezia Portret, pe care tu o cunoști: „Aramă grea ca vinulpărul,/ sprâncenele ușor piezișe,/ o cută, vertical pe frunte,/ vădind
trecutul de răstriște.// Umeri mărunți, suflet de vară/ în bluza verdealbăstrie,/ ce sub solarele incendii/ a devenit stins-cenuș ie.” El reținuse
exact cum eram eu îmbrăcată în acea seară. După moartea lui Lucian,
mi-a venit ideea de a o ruga pe pictorița Lucia Piso, cu care fusesem
colegă la liceul din Brașov și eram prietene, să-mi facă un portret. Am
pozat având aceeași bluză verde-albăstrie, același inel, mai am și acum
broșa pe care mi-o pusesem în seara aceea. Doar voalul acela imaginat
apoi de pictoriță nu exista iniţial. Este portretul pe care îl vezi în
sufragerie, deasupra bustului sculptat soțului meu, Leon. Iar bustul meu
a fost sculptat de Romul Ladea, soțul Luciei, un foarte talentat artist, care
a realizat și statuia monumentală a lui Lucian Blaga din fața Teatrului
Național din Cluj. Tot el a făcut, după o poză, și bustul lui Leon Daniello,
soțul meu, care afirma adesea că numai proştii îşi fac portrete. De fiecare
dată, i-am răspuns că „eu sunt destul de proastă…” şi Ladea i-a făcut
acest bust din sufrageria mea. După cum ți-am mai spus, Romulus Ladea
a realizat și acel basorelief al lui Lucian Blaga, pe care îl păstrez eu.
-A.S.: Da, printr-un exercițiu de imaginație, aș încerca să-mi închipui
că Henri Matisse ți-ar fi făcut un portret modern în linii aspre, așa
cum și-a pictat soția, apoi pe Marguerite și pe fiul Pierre. Nu cred că
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era stilul care te-ar fi satisfăcut. În schimb, poezia lui Blaga este
impresionantă, pentru că din liniile portretului fizic se desprinde întrun crescendo misterul farmecului tău, femeia cu „suflet de vară”. Îmi
dau lacrimile de câte ori citesc finalul acela de poezie, în care se
dezvăluie farmecul tău intraductibil: „Culori am pentru ce se vede/ și
pentru ce mai e veșmânt./ Culorile le iau din apă,/ din dulci otrăvuri și
din vânt.// Doar pentru cele ce-s adios /venind din sfânta ta planetă,/
culori eu n-am în graiul lumii, și nici uleiuri pe paletă.” Este fantastic
să citești versuri din care un titan al condeiului și al cugetării
recunoaște că tu ai propria ta planetă, o „sfântă planetă”, nu?
-E.D.: Lucian credea că „Orice dragoste care duce la creație îș i
dobândește legitimitatea.” El avea o teorie a inspirației poetice, din care
nu putea să lipsească muza. Despre ea l-am auzit spunând: „O muză,
când se întâlnește cu poetul ei, pare oarecum jenată, că n-ar corespunde
întocmai imaginei pe care poetul și-o face despre ea. Dar tocmai în
aceasta constă farmecul muzei.”
-A.S.: De când este lumea, s-a făcut distincția între artist, cu viața lui
de familie, și muzele care l-au inspirat. Să ne oprim la cazul celebru al
lui Dante Alighieri, care a adorat-o pe Beatrice Portinari ca muză.
Beatrice i-a inspirat versuri de dragoste ori personajul din Divina
Comedia, deși el niciodată nu a atins-o măcar cu o mângâiere pe ea ca
femeie. Desigur că alta era soția lui, Gemma Donati, cu care a avut 4
copii și cu ei și-a împlinit Dante viața de familie. Dar Laura lui
Petrarca sau femeia în negru a versurilor lui Shakespeare? Când ai
simțit că Lucian, pacientul tău și companiorul de dialog al lui Leon
Daniello, devine mult mai mult pentru tine, înflorindu-ți sufletul de
femeie ?
-E.D.: Familiile noastre s-au apropiat mai ales în anii refugiului la Sibiu
a Universității din Cluj, după semnarea Diktatului de la Viena. Chiar și
după revenirea Universității la Cluj în 1945-1946, noi ne făceam vacanțe
mai lungi ori mai scurte la Gura Râului.
-A.S.: Îți mărturisesc că eu am aflat prima data despre iubirea voastră
din cartea lui Bazil Gruia, care izbutea cu o anume discreție să
sugereze acest episod din viața poetului, fără explicații directe. Tot el
reproducea gândurile Corneliei, care a dovedit o reală cumpătare
când, spre exemplu, îi mărturisea lui Vasile Emanoil despre soțul ei,
căruia îi inspirase versuri din ciclul de debut Poemele luminii și alte
poezii: „Era prea mare ca să fie numai al meu. Muzele care l-au
inspirat nu mi-au produs amărăciuni. Lucian avea nevoie de ele
pentru creația sa. O soție a unui scriitor trebuie să înțeleagă și să ierte.
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Să nu pozeze în martiră.” Din câte mărturisești tu acum, înseamnă că
prietenia voastră creatoare s-a configurat în anii exodului
Universității din Cluj la Sibiu, când natura satului Gura Râului v-a
venit în ajutor, v-a încurajat să vă deschideți sufletele unul către
celălalt. Ce amintiri ai despre acel moment dramatic din istoria
contemporană pe care tu l-ai trăit direct, perioada cedării Ardealului
de Nord și a refugiului la Sibiu?
- E.D.: Rădăcinile acelui rău al istoriei românilor erau mult mai adânci.
Nu, nu a durat mult liniștea noastră în locuința pe care ne-o
amenajaserăm pe str. Eminescu nr.3 din Cluj, unde ne-am mutat de pe
str. Napoca, prin 1936. Se apropia Al Doilea Război Mondial și
tensiunea se mărea. Mama mea a avut un vis profetic, anume că taica,
așa cum îl numea ea pe bunicul, a venit spunându-i cu trei ani înainte de
Diktatul de la Viena să plece din Brețcu. A repetat de trei ori acelaș i
lucru și ea l-a ascultat. În schimb, tata a rămas și era să fie ucis de secui.
Pentru că fusese șeful gărzii naționale din satul Brețcu, i s-a pus gardă
la poartă. În satul nostru, tata adusese sobe de pe front, ca să încălzească
școala românească, aflată pe deal, în timp ce aceea a ungurilor era în
centrul localității. Ei, un secui înfuriat a tras cu pușca, dar nu l-a nimer it.
Eu personal am avut niște experiențe cu totul triste în viața mea de copil.
Același secui, Fori Joji, pe când veneam cu laptele, a repezit câinele spre
mine ca să mă muște. Realmente era să mă omoare. Altădată, pe când
ardea o casă în sat, eu m-am trezit că m-a luat în brațe, gata să mă arunce
în foc. M-a salvat un căpitan, căci în curte aveam comandamentul militar
german. Un distribuitor, her Hamzuk, îmi dădea ciocolată pentru că eu
ceream nemțește. Trecuseră mulți ani de când nu mai eram copil. Acum,
când s-a anunțat la radio cedarea Ardealului de Nord, noi eram cu
întreaga familie la grădina noastră din Cluj, unde invitam adesea și pe
Lucian Blaga. Ei, am fost atât de șocați de anunțul făcut la radio, încât
Fischer, șoferul nostru evreu, aflând vestea, era să ne bage cu mașina în
Someș. Noi aveam în casa noastră bucătăreasă româncă, servitoare
unguroaică, freuilein la copii nemțoaică și șofer evreu.
-A.S.: Așadar, voi ați valorificat în familia voastră de la Cluj valențele
plurinaționalismului transilvan. Blaga avea dreptate să considere că
atunci când vine în casă voastră, prin conversația lui elevată cu Leon
se simte într-o „Românie mai avansată, în Europa”. Voi erați și
multiculturali, trăind în spirit european. Cu referire la cedarea
Transilvaniei de Nord, mama mea activa în acel moment la Ministerul
Sănătății din București și avea să ne povestească ce mult au plâns ea
și colegii ei văzând harta României ciuntită. Tata era directorul
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administrativ al Spitalului din Miercurea Ciuc, pe care a trebuit să-l
aducă cu tot efectivul material dincoace de linia noii frontiere în 24 de
ore, așa că nu a mai reușit să-și salveze și propria agoniseală. Tot ce
avusese el personal a rămas în partea ocupată de unguri. Se necăjea,
ori de câte ori își amintea de acea zi teribilă din istoria noastră
contemporană.
-E.D.: Adevărul este că noi nu am avut decât prea puţin fericirea să trăim
în România Mare, precum ar fi fost firesc. O săptămână înainte de
cedare, eu cu soțul meu, cu profesorii Moga și Hațieganu eram la Sibiu
să facem propagandă românească. Acolo ne-am întâlnit cu un prieten
străin și cu soția lui care era institutoare, dar din discuție s-a trădat că ea
făcea propagandă antiromânească. Totdeauna noi am fost prea toleranți.
Uite și acum la noi, Universitate din Cluj-Napoca este asaltată de
solicitările maghiarilor, care au pretenții peste pretenții. Este posibil ca
episcopul Tokesh să aibă obrăznicia de a afirma că tot ce au auzit străinii
frumos despre români în momentul Revoluţiei din decembrie 1989 este
fals, iar el va scrie și va traduce pentru străinătate niște infamii la adresa
românilor? Iar noi unor asemenea elemente le dăm posturi bine plătite,
îi umplem de onoruri, admitem ca ei să ne reprezinte ca popor în faţa
Europei şi nu reacționăm nici măcar la injurii.
-A.S.: Draga mea, tu îmi amintești de finalul unei conferințe despre
Nicolae Titulescu ținută la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
prin 1985. Conferențiarul era un politolog american, unul dintre cei
200 de specialiști americani în problemele Sud-Estului european. Am
făcut cu el un picnic la Sibiel, pe marginea râului (nu se găsea deloc
uşor carne proaspătă și fiecare profesor a adus câte un pachețel de
carne congelată și pachețelele acelea nu se dezghețau așa cum am fi
dorit noi de repede, căci eram cu toții flămânzi, după evenimentul
oficial de care ţi-am spus) și convins că nu sunt dușmani în jurul lui,
ne-a întrebat dacă noi știm ce ne fac ungurii în străinătate, unde ei
finanțează nu doar nişte cărţi, ci librării întregi, servicii de
propagandă foarte eficiente împotriva românilor din Transilvania. Am
răspuns că am aflat de unele atacuri, dar tovarășul Ceaușescu nu
acceptă ca noi să răspundem la asemenea provocări. Americanul a
rămas consternat, concluzionând, că în Statele Unite se crede că
românii nu au habar de cele ce se pun acolo la cale. Ei, dacă noi știm,
atunci este treaba noastră să dăm replică maghiarilor, să ne apărăm.
Realitatea este că până și în Senatul Statelor Unite ei duc muncă de
lămurire prin femeile care ajung în aşternuturile politicienilor, iar noi
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suntem prea toleranți. Dar despre perioada refugiului din 1940 și a
șederii voastre la Gura Râului ce-mi poți spune?
E.D.: Odată cu Universitatea Regele Ferdinand I, ne-am mutat din Cluj
la Sibiu, unele dintre familiile universitarilor fiind adăpostite sub munții
Cibinului la Gura Râului. În primul an Lucian Blaga a fost găzduit la
Mărioara Manta, mama medicului. Apoi a plecat la Căpâlna, dar a
revenit, fixându-se la ruda episcopului Stroia, în casa de lemn din
Câmpșor. Ca musafir primit de un ospitalier preot al comunei, poetul
George Coșbuc lăsase acum un secol o formulare devenită celebră, ca
marcă a petrecerilor vesele de acolo: „Să mergem la popa Manta,/ Unde
bem vinul cu canta./ Și unde-n fundul grădinii /Mort de beat doarme
Albini.” Din sat se pleca pe jos ori cu căruța până la Orlat și cu trenul se
ajungea în oraș, la Sibiu, unde profesorii țineau cursuri la Universitate.
Familia mea a găsit găzduire la familie Dubleș, vizavi de Mărioara
Manta, după ce prin prietena mea Livia Armeanu eu o cunoscusem pe
Viorica, bună pianistă, așa cum ți-am mai povestit. Ca soră de ocrotire,
fiica doctorului Manta a lucrat la Cluj, în clădirea unde acum este Clinica
de Stomatologie. În sat, la Gura Râului, se organizau în mod firesc și
frecvent adevărate ședințe literare din care, așa cum va relata epistolar
însuși Blaga, el citea din Faust, traducere la care lucra prin 1951, și nu
mai puțin din poeziile sale atunci terminate. El era o revelație pentru
întreaga asistență. Reuniunile acestea erau agrementate muzical, pentru
că „perechea Constantinescu cânta toată ziua”, referirea făcându-se la
violonistul Mihai Constantinescu și soția lui, pianistă, universitari veniți
și ei în refugiu. Așa cum se poate descoperi într-o scrisoare păstrată de
Nicu Manta, medicul, Lucian a trimis o epistolă cu valoare testamentară
Mărioarei Manta (cred că o găsești în volumul 2 din Blaga inedit.
Amintiri și documente al lui Bazil Gruia) prezentându- i proiectul lui de
a face din comuna Gura Râului un Vălenii de Munte al Transilvanie i.
Aici făcuseră popas G.Coșbuc, Șt.O.Iosif, O.Goga, I.Slavici, apoi
C.Noica, Emil și Aurel Cioran, A.Pleșu, G.Liiceanu și alții până astăzi.
Cred că propunerea lui Blaga avea temei real. Era momentul când soțul
meu se îndrăgostise de Stela, nevasta lui D.D.Roșca, și se vorbea de
dorința de a se muta la Săliște… Nu mi-a fost deloc ușor, îți dai seama.
Cum să ies din impas? Am inițiat plimbări cu prietenii mei din sat, mai
ales profesori clujeni și soții ale lor cu copii. Între ei se număra și Lucian.
Făceam escapade, descoperind mereu alte locuri mirifice din Cheile
Cibinului, de pe Mărăjdie, la Maial, pe Vălar. Eu cu copiii și cu freuile in
eram la Gura Râului, unde Leon, venind în week-end la familie, adusese
la un moment dat o găină, care făcea ouă. Am constatat că bătrâna gazdă
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a noastră vindea ouăle pe bani. Azi așa, mâine așa… La un moment dat,
m-am enervat și am cerut servitoarei să taie găina și să o gătească. Gazda
s-a supărat tare, încât am decis să ne mutăm la Mărioara Manta, „buna”,
cum îi spuneam noi. Ea avea un limbaj pitoresc, vorbind cu „eu iescu,
parapleu, aituri”, forme regionale pe care eu atunci le descopeream.
Acolo se coceau adesea prăjituri. Dar momentul cel mai așteptat era cel
când Marioara venea cu troaca plină cu pâine proaspătă, scoasă din
cuptor și bătută de coajă. Era ceea ce Lucian Blaga numea plin de
încântare pentru aspectul, gustul și aroma specială „pâinea cu vitamine ”,
pe care o mânca foarte bucuros. Parcă și acum păstrez în nări aromele
acelea inconfundabile și tu mi-ai făcut o mare surpriză ieri, când ai adus
de la Gura Râului o asemenea pâine. În anii refugiului, badea Ștefan
Chiric din Gura Râului avea joagăr și lelea Reveca ne dădea ouă, lapte
și must făcut de ei. Chiric era un țăran aristocrat care dispunea de foarte
multe unelte. I-am făcut o lucrare dentară durabilă, cu punte
stabilizatoare, care să-l țină cel puțin 20 de ani. Pentru că era bun băutor
și servea adesea rachiu musafirilor, odată prietena mea Livia Armeanu i
s-a adresat cu apelativul „Bade rachiu…” în loc de Bade Chiric. A fost
un râs general.
A.S.: Familia ta s-a stabilit în casa Manta din Gura Râului. Ce
amintiri speciale ai din acel timp dramatic al istoriei noastre, dar fericit
pentru tine, care te-ai apropiat de Lucian Blaga?
-E.D.: În căsuța de jos a casei Manta locuia buna, iar eu am semănat
portulac pe aleea cu pietre de râu și am înfrumusețat curtea. I-a plăcut și
lui Lucian care a afirmat cu încântare că „eu și din piatră scot flori”. Când
stăteam în chioșcul acoperit de vița viei din curtea familiei Manta,
Lucian simțea mirosul florilor viței de vie, care l-a inspirat pentru
poezie, după cum ți-am mai relatat.
-A.S.: Realmente, știu că Blaga era magnetic atras de vița de vie, dacă
ne gândim că viața l-a și adus uneori într-un asemenea decor. Atunci
când în tinerețe cumnatul lui, Caius Brediceanu l-a găzduit la Lugoj,
el a locuit în „casa de la vie“, iar statuia lui de la Lancrăm are în spate
Coasta cu viile și Râpile Roșii. Ar fi interesant să cităm versurile lui în
care apare via de struguri. Dar ceea ce ne interesează acum este ce
amintiri deosebite păstrezi din anii refugiului, când voi locuiați la
Gura Râului.
-E.D.: La biserică duminica și în alte sărbători religioase eu eram
fascinată de portul popular al localnicilor. Când se închinau deodată
patru femei în costumul acela elegant de Săliște în alb și negru, parcă
făceau un balet. Era pentru mine un spectacol extraordinar. Mărioara
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păstra un costum național pentru îngropare. Lucian Blaga spunea că
femeile locului numai așa se pot înfățișa în fața lui Dumnezeu la judecata
de apoi. Ceea ce admiram la săteni era limba română curată pe care o
vorbeau. Câteva cucoane învățau englezește. Se făceau plimbări pe
Vălar, unde Ionel a luat la un moment dat păduchi. Doamna Semaca,
soția doctorului de la Casa de nebuni de pe Valea Oltului, era cu noi,
încât Ionel i-a făcut o poezioară: „Și pe drum cu taca, maca/ Venea și
tanti Samaca”. Ionel a învățat să prindă pești cu furculița de argint.
Făceam baie în râu. Lucian Blaga stătea la Stroia, ruda episcopului
Nicolae Ivan de la Cluj, iar Mărioara, nevasta doctorului Vildt, era sora
Vioricăi. Bubi Vildt avea apartament la Bufnița în Sibiu, dar era un om
foarte zgârcit. Deși nevestei lui nu-i dădea un ban, ea îl adora. În schimb,
la restaurantul Împăratul Romanilor din Sibiu el dădea bacșișuri grase,
pentru că masa lui era mereu reținută. De aceea, când a murit, pe masa
aceea s-a pus o panglică neagră și s-a dat băutura lui preferată
consumatorilor prezenți. Duți, fata lui Bubi Vildt, era foarte, foarte
frumoasă. S-a măritat cu un farmacist, pe care l-a părăsit și s-a recăsătorit
cu Bubi Socol, fiul memorandistului, care s-a impus ca o personalitate
marcantă, nu numai ca avocat, ci și ca membru P.N.Ț. La tineret, el era
șeful, care a organizat activitatea la cedarea Ardealului de Nord,
încercând să-i salveze pe evrei. Îmi amintesc că în anii refugiului,
doamna Eugenia Mureșan, născută în familia Adam din Ocna Sibiului, a
venit după Lucian Blaga, trecând prin Vama Cucului, și l-a invitat la
Ocna Sibiului.
-A.S.: Se știe că Eugenia l-a inspirat o perioadă de timp pe poet. În
casa protopopului Mureșan, poetul Blaga se simțea excelent, vorbind
cu el filosofie și cu soția lui, despre care afirma, cu aprecieri
superlative: „Ce minte arcuită, ce cascade de idei la această femeie. La
puține femei găsești așa fântână de dar. În preajma ei m-au inspirat
multe lucruri și i-am scris multe poezii.” De aceea, mă interesează
dacă el a răspuns invitației făcute de o mai veche muză, atunci când
tocmai începea povestea voastră de dragoste.
E.D.: Da, Lucian a răspuns invitației de a face o vizită la Ocna Sibiului
în compania Eugeniei. În mod firesc, el povestea de Domnița sau despre
mărturisirile de afecțiune pe care i le făcea studenta exaltată Coca
Rădulescu, iar cândva, așezată pe o pătură în grădina Mărioarei Manta
din Gura Râului, Eugenia ne-a povestit despre căsnicia ei. Important este
că fiecare plimbare cu Lucian era sursă a unei alte poezii. Într-un an cu
polen în luna mai el a fost inspirat, după o plimbare prin Grădina
Botanică din Cluj, pentru poezia Risipei se dedă florarul. Tot din
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plimbările lor în natură este inspirată poezia Poveste, cu un substrat
erotic mai pronunțat: „… Și-acum, când sufletele noaste vor/ în brațe,
unul altuia, să-și cadă,/ inelul, cu clipitul lucitor,/ în deget ți-l întorc, să
nu mai vadă.// Se cheamă Jaleș râul, râul timp,/ și-i potrivit din veci cu
toamna./ Ne oglindim, în ape, fața, nimb./ Dar să fugim, că-i blestemată
coama.”
A.S.: La Gura Râului s-au petrecut multe zile dedicate creaţiei
blagiene, chiar şi în anii de după Război, când poetul beneficia de
ospitalitatea familiei Manta şi de casa cu filigorie din centrul satului.
-E.D.: Dorul de Gura Râului era permanent şi atunci când nu reuşeam să
plecăm în vacanţă acolo, era o mare tristeţe, pe care o împărtășea și
Lucian Blaga: „Iar gândul mi se întoarce peste cele câteva văi şi dealuri
peste Mureş şi două Târnave, spre Gura Râului-Gura Raiului”.
Mărturisirea este datată 2 august 1950. Ce trăire paradisiacă va fi
determinat un asemenea dor de ducă, elan de străbatere spre satul- cuib
de la poalele Munţilor Cibinului? Avem în vedere faptul că peste doi ani
emoţia poetului va lua forma unor versuri vibrant elegiace:”Să mă mai
duc la/ Bocca-del-Rio,/ şovăi în drum, ori/ cât aş iubi-o./…
Ţara-ntre
dealuri,/ satul sub lună,/ Bocca-del Rio-/ nu mă adună/…. /din amintire/
beau cu nesaţiu./ Bocca del Rio-/ rană în spaţiu.”6
-A.S.: Cum ai observat tu că resimţeau cei din jurul poetului boicotul
la care era supus?
-E.D.: Lucian era foarte circumspect şi nu dădea texte originale decât
celor apropiaţi, în care avea încredere. Doamna Medeanu, o verişoară a
lui, avea nişte poezii originale bătute la maşină. La o percheziţie, foile
acelea au fost descoperite şi ei i s-au cerut explicaţii. Ea a avut prezenţă
de spirit şi a spus pe un ton degajat că versurile acelea nu erau publicate
nicăieri şi că ele sunt ale unui văr care i le-a oferit pentru că ei îi plac
versurile şi era singurul mod de a le citi. Îţi dai seama că, dacă au încercat
să le citească, oamenii aceia nu au înţeles mare lucru, aşa că nu i-au făcut
nimic verişoarei. Ca să înţelegi ce nivel de cultură aveau reprezentanţii
miliţiei pe atunci, la centenarul naşterii lui George Coşbuc în 1966, în
zona Năsăudului, un miliţian a primit ordin să dirijeze circulaţia.
Evenimentul a avut o amploare deosebită, după cum s-a comentat şi în
presă. La sfârşit, comandantul l-a întrebat pe subalternul lui cum i-a
plăcut la centenar. Miliţianul i-a răspuns că a fost bine, dar că la
următorul centenar al lui Coşbuc el nu mai vrea în ruptul capului să
participe. Am trăit şi în casa mea un asemenea episod de stupefacţie
provocat de ignoranţă. Eu am avut în curtea casei noastre cinci plopi, în
6

Apud Lucian Blaga, Poezii, ediţie îngrijită de George Ivaşcu, E.P.L., 1966, p.263-264.
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dreptul zidului. A trebuit să-i tai. Un farmacist i-a otrăvit, atunci când i
s-a eliberat casa, asupra căreia avea dreptul. A rămas unul singur şi
cineva mă presa să-l tai şi pe acela,
vorbindu- mi-se în cabinet de
această solicitare exact când pe scaunul de tratament era un miliţian. Pe
neaşteptate, miliţianul a sărit în apărarea mea, argumentând: „Dar
persoana aceea nu ştie că George Coşbuc a scris poezia Pe lângă plopii
fără soţ?”
-A.S.: Aş face o comparaţie cu Eminescu, caz în care poetul era dublat
de publicist, de omul cetăţii, care zi de zi lua atitudine împotriva răului
politic, împotriva nelegiuirilor şi inechităţii. Ostilitatea în vremea
comunismului era de cu totul altă natură, pentru că libertatea
cuvântului era sistematic obstrucționată, chiar înăbuşită. Ce pavăză
a găsit Blaga în faţa unei asemenea avalanşe a ameninţărilor şi
ignoranţei pe care o adusese comunismul în România, el având nevoie
de linişte pentru creaţie ?
-E.D.: Blaga era tot mai ostracizat, mai izolat și se refugia adesea în
grădina lui Augustin Bena din cartierul Andrei Mureșan, unde a fost
aranjată o căsuță. Lucian pleca spre grădină odată când eu i-am cumpărat
semințe, pe care i le-am băgat în buzunar, ca să avem acoperire, dacă
cineva va vedea că ne întâlnim în secret la grădină. Cred că așa i-a venit
ideea poemului Mirabila sămânță: „Mă rogi c-un surâs și cu dulce
cuvânt/ rost să fac de semințe, de rarele,/ pentru Eutopia, mândra
grădină,/ în preajma căreia fulgere rodnice joacă/ să-nalțe tăcute seve-n
lumină”. Simțeam adesea nevoia să ieșim din coșmarul vieții cotidiene
și ne dădeam ca loc de întâlnire pădurea Hoia, unde ajungeam cu
mijloace de transport diferite. Ceva din tensiunea sufletească înaltă a
hoinărelilor noastre transpare și în poezia Poveste, din care tocmai ți-am
citat. Ne temeam de gura lumii, care era neiertătoare. Odată când am fost
văzuți împreună într-o cofetărie de pe str. G. Barițiu, Alma ne-a bârfit în
mod neiertător. O vreme am lucrat într-o clădire în spatele Medicalei și
ne-am obișnuit la ora stabilită, el să stea în fereastra biroului din
Biblioteca unde activa, ca să ne privim de departe. El apărea în geam
netezindu-și fruntea, eu răspundeam aranjându-mi pălăria. Important era
că Lucian a scris continuu. Numai cât a stat în spital nu a scris. Odată iam povestit de mama mea care primise stupi ca niște coșuri de nuiele. El
m-a imaginat în poezia Pădureanca cum eu merg la pădure unde în
fantezia lui păzeam stupii, pentru că ursul încerca să fure miere. Îmi
amintesc scena în care Lucian a început să-mi citească versurile poeziei,
ca deodată să se întrerupă, pentru că a realizat că noi doi am fost în
același timp la Paris, dar nu ne-am cunoscut. S-a făcut deja ora 22 și el
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vorbea de obârșia oamenilor pământului, între care el așeza și prisăcarii.
Pe mine mă vedea o făptură măruntă, „ca o frunză de afin”. Mi-a vorbit
despre cântecul de greier, despre păduratecul zeu, ursul. Vedea părinții
tăind otava, stânile cu băcițe, freamătul stupilor și deodată a avut
revelația, zicându- mi: „O, mica mea pădureancă!”O punte nevăzută între
sufletele noastre a creat-o obârșia asemănătoare, ca vlăstare de
intelectuali din sate transilvane, eu ca fiică a învățătorului din Brețcu și
el ca „Lulu popii” din Lancrăm.
-A.S.: Devenit o celebritate, în ciuda tuturor obstrucționărilor, crezi că
Blaga la maturitate se mai bucura să i se amintească apelativul de
„Lulu popii” ?
-E.D.: Cunosc o întâmplare nostimă, pe care o știu de la doctorul Iubu,
un admirator statornic al lui Blaga. Odată, Iubu se afla în Lancrăm, unde
a dat niște bănuți unor copii care se jucau pe uliță, cerându-le să fie atenți
când el se va întoarce în sat, având alături un domn înalt, îmbrăcat
îngrijit, și să strige „Lulu popii! Lulu popii!”Așa s-a și întâmplat. Copiii
s-au ținut după cei doi străini strigând: „Lulu popii! Lulu popii!”.. Iubu
își amintea că lui Lucian i-a plăcut foarte mult acest episod. În schimb, i
s-a povestit că odată trecea prin Lancrăm o echipă de fotbaliști într- un
autobuz și cineva a precizat că de aici este Lucian Blaga. Un fotbalist a
întrebat stupid: „În ce echipă de fotbal joacă Blaga acesta?” Ei, pe Lucian
Blaga nu l-a amuzat deloc relatarea lui Iubu. Eu îți spuneam că obârșia
noastră comună era un element de legătură sufletească. Aceasta era
„noblețea” noastră. Desigur că există oameni care sunt foarte mândri de
sângele lor albastru, chiar dacă prin faptele lor nu dovedesc „noble țea”
cu care se laudă. Desigur că soția lui Lucian, Cornelia, se socotea de
obârșie mai înaltă, ea aparținând neamului Brediceanu din Banat, care a
dat țării câteva mari personalități. Superioritatea Corneliei nu-l putea
afecta pe Lucian, care avea o personalitate puternică, dar familia lui a
suferit. Lelia Rugescu în cartea sa despre Lucian Blaga amintea că de la
prima ei vizită făcută la viitoarea soacră, care mai era și preoteasă în
Lancrăm, Cornelia nu s-a sfiit să declare că ea nu știe găti și nici nu
dorește să învețe și nici nu poate promite că, dacă acum se căsătorește
cu el, ea îl va iubi pe Lucian întreaga viață.
-A.S.: Cum a primit familia poetului Blaga în posteritate prietenia
voastră?
-E.D.: Ți-am povestit că antum lucrurile s-au lămurit. Lucian a fost
împreună cu soția lui invitat la noi în familie la masă de mai multe ori.
Eu i-am făcut lui Lucian chiar și o lucrare dentară din aur, pe când aurul
nu era prohibit, dar a trebuit să caut acel material și a durat mai mult.
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Deci, noi am avut o relație complexă. Ne întâlneam și la grădină. Până
la final, Cornelia a recunoscut rolul benefic pe care l-am avut pentru
creația scriitorului, fără să afectez cu ceva viața familiei. Cât a trăit
Cornelia, eu nu am spus o vorbă despre relația mea cu Lucian Mult timp,
în schimb, Dorli m-a ponegrit pe nedrept, încercând să conteste până și
studiile mele de medicină în Franța și eu am suferit din cauza aceasta.
Dar apoi, Dorli și-a schimbat punctul de vedere, conștientă fiind că eu
am păstrat cu sfințenie textele încredințate mie de Lucian.
-A.S.: Dorli Blaga își amintea de manualitatea ta fascinantă de medic
dentist și de faptul că tatăl ei atrăgea atenția asupra calității tale de a
fi foarte îngrijită ca femeie, calitate mai importantă ca frumusețea
fizică în sine.
-E.D.: La cabinetul meu dentar i-am făcut lui Lucian nu numai
intervenții obişnuite, ci și o lucrare în aur. În cei din urmă 16 ani de via ță
ai poetului Lucian Blaga, noi ne-am cunoscut, dar am fost prieteni, ca
amitie amoureuse, mai ales în ultimii 11 ani. Nu era ușor să-l susții
sufletește pe un poet pus pe lista neagră, pe care autoritățile comuniste
doreau să-l discrediteze, să-i stârpească chiar și posteritatea. El m-a
verificat și a putut constata că sunt o prietenă de nădejde, căci tot ce
aflam îi spuneam, ca să se ferească de dușmani. De la mine el a avut
numai sfaturi bune. Lucian era foarte sus în comparație cu mine, dar eu
îl coboram adesea pe pământ. Eu îi spuneam adesea: „Nobilimea noastră
este că tu ești fiul popii din Lancrăm și eu sunt fiica dascălului din
Brețcu.”
-A.S. Dorli îi mărturisea lui I. Oprişan: „În sfârşit, ultima muză din
viaţa lui Blaga a fost doamna Elena Daniello. Prietenia lor a durat
vreo 10 ani. Ea deţine foarte multe poezii, care i-au fost dedicate, scrise
de mâna lui.” Ce rol determinant în planul creaţiei a jucat trăirea
incendiară a tatălui ei, ale cărui îndrăgostiri repetate făceau parte din
însuşi mecanismul inspiraţiei, fertilizată de prezența unor muze, va
explica Dorli astfel: „Cred că totuşi, o perioadă de timp, tata a fost
îndrăgostit de fiecare dintre ele… De fiecare dată a existat un
sentiment profund, care a dus la nişte creaţii literare foarte frumoase.
Fără sentiment nu se poate izvodi nimic..”7
-A.S.:Cred că ultima iubire a lui Blaga s-a declanșat și s-a desfășurat
sub cu totul alte auspicii decât cea a lui Cioran pentru Friedgard,
doctoranda în filozofie la Universitatea din Köln. De acea femeie de 35
de ani, septuagenarul de la Paris se îndrăgostește, simțind iubirea ca
Dorli Blaga, în I.Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate, Editura
Saeculum şi Editura Vestala, Bucureşti, 1995, p. 144.
7
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un sentiment devastator, care-l poartă de la euforie spre gelozie
sufocantă. Ea își exprimase în 1981 admirația pentru ideile lui
paradoxale despre existență, idei care o tulbură. Răspunsul lui
epistolar a fost încurajator: „Vă simt ca pe sora mea întru spirit şi sunt
încredinţat că ne este comună o dimensiune nocturnă, adânc înrădăcinată în conceptul de melancolie”. Tot ea face următorul pas,
vizitându-l la Paris. Concluzia ei este revelatorie: „Cred că se
îndrăgostise de mine, spune Friedgard. În ce mă priveşte, m-am îndrăgostit la început de aforismele lui, de cărţile pe care le scrisese”.
Relația lor se complică, după cum femeia o va recunoaște: „Eram
foarte tulburaţi, fiindcă legătura noastră nu era doar spirituală, ci şi
trupească. (...) Cioran şi-a dorit imens această iubire, iar relaţia
noastră nu putea să existe decât dacă participam deopotrivă la ea,
fiecare cu ce era în măsură să-i dăruiască celuilalt”. Măsura iubirii
nu putea fi aceeași. După o noapte cu viscol de suflet, el i se va
destăinui fără rezerve: „N-am putut să mă zvârcolesc în pat ca un vierme, a trebuit să mă scol, ca să vă trimit o listă a păcatelor mele. Ieri
mi-am accentuat lehamitea, un cafard cumplit. Cerul era
nefiresc
de albastru, am făcut o plimbare inutilă, am vrut chiar să intru într-o
biserică.”
-E.D.: Eu înțelesesem că Emil Cioran se declara ateu, nu?
-A.S.: Tocmai evenimentul acesta sufletesc produce mutații
neașteptate în concepția lui, răsturnări de atitudine. Să vezi cum
continuă mărturisirea lui incendiară pe care el a făcut-o nemțoaicei
celei tinere: „Mai bine de o oră, în mintea mea s-au derulat scenele
cele mai intime, cu o asemenea precizie, încât a trebuit să mă scol, ca
să nu-mi pierd minţile. Am înţeles dependenţa mea senzuală de
dumneavoastră, în toată claritatea ei, abia după ce v-am mărturisit la
telefon că aş vrea să-mi îngrop capul pentru totdeauna sub fusta
dumneavoastră. Ce mortale pot fi anumite lucruri!” Iubirea lui Emil
Cioran ia forme insalubre, pe care Friedgard le dezvăluie astfel: „Visa
să stăm împreună până şi în sicriu, deoarece astfel ar fi putut să-mi
vorbească la nesfârşit, să mă farmece cu discursul lui, de o subtilitate
îngrozitoare”.
-E.D.: Îți poți da seama de aici ce diferență de temperament era între ei,
nu? Lucian avea o discreție, o măsură a lucrurilor, pe care o sesizau toți
cei care se apropiau de el. În plus, Blaga era terorizat de lipsa libertă ț ii,
pe care Cioran nu a cunoscut-o. Când a fost insultat de poeții comuniș ti
că este scriitor reacționar, iar tatăl lui „un măcelar”, el suferea mai ales
pentru defăimarea preotului Isidor.
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-A.S.: Părintele Isidor Blaga, ca om luminat al satului transilvan, s-a
bucurat de aprecierea unor contemporani de valoare. Spre exemplu,
istoricul Ioan Lupaș, socotit el însuși a fi „Iorga al Transilvaniei”,
spunea despre tatăl lui Blaga că este „preot cu păr de argint și minte
de aur”. Insultele acelea aveau un subtext politic, iar oamenii puterii
în perioada stalinistă nu aveau nici educație, nici cultură. Iar poetul
Mihai Beniuc, în vogă pe atunci, suferea de o teribilă invidie
profesională, care explică inepțiile debitate de el în romanul Pe muche
de cuțit. Ce sfaturi îi dădeai tu lui Lucian Blaga, când îl vedeai abătut
?
-E.D.: Îi spuneam că eu apreciam limbajul frumos, cu adevărate
nestemate în scrierile lui poetice și filozofice, în piesele de teatru. Dar
filozofia lui era numai pentru specialiști, iar poezia era înțeleasă de cei
care aveau cel puțin studii liceale. Trebuie să recunoști că poezia lui nu
era în epoca antumă accesibilă maselor largi de cititori, căci stilul lui era
plăcut, dar elevat. De aceea, l-am încurajat să scrie o carte pentru toți cei
care sunt în afara domeniului filozofiei și doresc să-i înțeleagă destinul,
preocupările, modul cum scrie. Așa a decis Blaga să scrie un roman, care
în prima sa formă avea titlul Robie pământească, Robie cerească. El a
revenit, scriind o a doua formă, schimbând anumite capitole,
concentrând pe unele, adăugând altele. Aceasta este acum Luntrea lui
Caron, care cred că nu ar fi rămas așa, dacă nu intervenea boala și
sfârșitul autorului. A doua formă dată mie spre păstrare nu are nicio
singură ștersătură. I-am copiat Luntrea lui Caron, ca să o păstrez la loc
sigur și dețin nu numai ciorna, ci și a doua formă a romanului în trei
dosare de caiete studențești. Al patrulea dosar este cu versurile mele pe
care eu i le-am dedicat. Am scrisori de la el, am ascuns și alte texte, pe
care el mi le-a încredințat în mare taină. Le țin și acum în casă sub cheie,
dar în locuri diferite.
-A.S.: M-ai copleșit cu gestul acesta al tău de a copia un roman întreg,
numai din precauția să nu se piardă textul lui în condițiile cu adevărat
vitrege în care trăiați voi prin anii ‘50. Nu cred că ar fi putut face un
gest de generoasă înțelegere ca acesta niciuna dintre muzele care teau premers. Cine ar înțelege astăzi cât timp ți-a luat o asemenea
activitate? Mă încântă frumusețea scrisului tău, acum când răsfoiesc
pagină de pagină cele trei caiete mari, studențești, pe care le-ai umplut.
Dumnezeule, cât trebuie să-l fi iubit! Dar se știe că tu nu ai rămas
străină nici de lumea interioară a acestui roman.
-E.D.: Da, i-am inspirat personajul Ana Rareș din romanul Luntrea lui
Caron, în care el este Axente Creangă și geamănul acestuia. Noi purtam
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discuții în care eu, ca fiică a dascălului din Brețcu, și el, copil de preot
ortodox din Lancrăm, ne simțeam legați de pământul țării prin rădăcini,
astfel că și în roman apare finalul acela simbolic, în care Axente și Ana
se salvează pornind spre izvoare, spre obârșiile neamului în excursia la
Grădiștea. Este o experiență reală și ea, această excursie la Grădiștea,
condusă de Constantin Daicoviciu.
-A.S.: Ce alte creații necunoscute cititorilor din opera lui Blaga au fost
inspirate de iubirea voastră?
- E.D.: Când ne plimbam pe str. Universității din Cluj cumpăram flori
de la doamna Căprioara, pe când ulmii lăsau bănuții să cadă pe caldarâm.
Așa a scris Blaga Strofe de-a lungul anilor, o poezie mai puțin cunoscută
publicului: „Când prin oraş calci lin pe străzi/ sămânţa ulmilor, şi-n mers/
în adevăruri limpezi crezi -/ mai e nevoie de vreun vers?” Este o poezie
cu o structură specială, fiecare strofă
terminându-se cu o interogaț ie
plină de înțelesuri. Îți spun una în care eu mă recunosc: „Când hoinărind,
alăturea,/ noi mână-n mână ne găsim/ cu ochii la aceeaşi stea -/ mai e
nevoie de destin?”
–A.S.: Familia poetului ar fi trebuit să înțeleagă ce benefică era
prietenie aceasta pentru creația lui, nu?
-E:D.: Dorli știa că eu păstrez anumite manuscrise. Eu am vizitat-o la
București după apariția volumului Mirabila sămânță, felicitând-o pentru
această apariție editorială, dar reproșându-i nedelicatețea de a fi publicat
în 1962 acel pamflet contra lui Emil Cioran, filozoful care este în via ță
și poate riposta, în timp ce Blaga nu mai are cum să se apere. Ea s-a
burzuluit și mi-a trimis o scrisoare de amenințare pentru cele două forme
ale romanului Luntrea lui Caron. Eu știam cât de nemulțumit a fost
Blaga ca tată pentru alegerile matrimoniale ale fiicei lui. Ea se măritase
cu profesorul Mihail Gavrilă, matematician și fizician, fost profesor al
Zoei Ceaușescu, o capacitate. A divorțat de el, pentru că îl iubea pe Ben
Corlaciu, chinuindu-l pe tatăl ei. Prietenă cu Marieta Tătaru, amândouă
s-au îndrăgostit de Tudor Bugnariu, dar aleasă a fost Dorli și s-au
căsătorit. Deși profesorul Bugnariu era un om cumsecade, Lucian Blaga
nu l-a apreciat nici pe el. Probabil așa sunt părinții, prea exigenți cu
odraslele lor.
-A.S.:Ca medic stomatolog în Cluj, cum te-ai descurcat în condițiile
instalării noii puteri socialiste care a distrus tot sistemul cabinetelor
particulare?
-E.D.: După cum ți-am mai povestit, eu am făcut primul serviciu
radiologic în Cluj. Atunci când am solicitat să mă angajeze în sistemul
medical de stat, au refuzat. Dar eu nu am renunțat, ci opt ani am activat
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ca voluntar. Știi de ce? Pentru că eu știam să mânuiesc aparatul de
radiografii dentare când nimeni altcineva la Cluj nu-l cunoștea. M-am
iradiat destul, întrucât aparatul pe atunci nu era blindat, ca mai târziu. Eu
activam fără salariu câte opt ore pe zi. Cu timpul am învățat un medic și
o laborantă să citească filmele dentare. Le-am arătat cum este
granulomul pe film și toate celelalte. Profesorul Vasculescu m-a rugat să
țin curs la studenți. Eu i-am explicat că nu urmasem specialitatea
didactică ca să fiu în I.M.F, ci am muncit în rețea. El a insistat și până la
urmă m-am dus și am prezentat studenților ceea ce știam. Nefiind sigură
că am fost la înălțime academică, am întrebat laborantul ce crede despre
cursul meu. El mi-a răspuns că a fost foarte interesant, din moment ce
studenții au notat tot timpul și m-au ascultat în deplină liniște. Atunci am
prins curaj și am continuat. Profesorul Vasculescu m-a căutat la
Policlinica specială, unde l-am tratat, dar nu accepta niciodată să nu
plătească, deși eu îl încurajam să vină pentru mici intervenții fără bani,
căci numai lucrările serioase se notau în caiet și trebuia să fie plătite, nu
și plombele, care erau lucrări mici.
-A.S.:Ce s-a întâmplat cu viața ta după ce la un moment dat și soțul
tău a trecut în lumea drepților? Sincer, foarte sincer îți spun că eu te
admir și acum pentru cât ești de vitală, de lucidă, de activă, de veselă.
Să te țină Domnul tot așa !
-E.D.: Ce am mai făcut după ce am rămas văduvă ? Am fost adesea în
vizită la Ciucea la Veturia Goga cu care am fost prietenă bună, de
asemenea cu doamna Titulescu. Copiii mei au studiat medicina,
argumentul meu moral fiind acela că unui doctor nimeni nu-i va spune
„tovarășe”, ci el va rămâne în orice situație tot „domn”. Ei s-au stabilit
în Germania, dar eu nu mă pot adapta sub niciun chip acolo, pentru că
eu simt că locul meu este aici, în țara mea, în orașul meu, în casa mea,
casa amintirilor mele. La nevoie, eu am fost și femeie și bărbat. Odată,
am urcat pe acoperiș la ora 12 noaptea să văd ce se întâmplase, am pus
apoi vas în pod să nu mai vină apa peste mine în casă. Am făcut lucrări
de izolare a casei. La Sohodolul Branului, după moartea soțului meu în
1970, doamna Țeposu m-a învățat să pictez pe sticlă cu niște culori de
ulei. Păstrez în camera alăturată sufrageriei un întreg perete cu icoanele
mele, pe care le-am prezentat într-o expoziție în orașul Sf. Gheorghe.
-A.S.: Care sunt operele de artă și lucrurile de valoare pe care le
păstrezi tu cu sfințenie în „casa amintirilor”, cum văd că socotești că
este locuința ta?
-E.D.: Am în sufragerie câteva lucrări de Tonitza, de Grigorescu, Palady,
de Lucia Piso și Bene. Nu sunt multe, dar sunt valoroase. Păstrez în
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vitrina sufrageriei niște mostre aduse de la Sarmizegetusa Regia, unde
am găsit în Templul cel Mare un pumnal din epoca pietrei, grâu dintr- o
urnă de peste 2000 de ani. Ai văzut că Luntrea lui Caron sfârșește exact
cu descrierea unei asemenea vizite organizate de profesorul Daicovic iu,
cu care Lucian se considera prieten, dar în realitate tocmai acest prieten
a semnat actul prin care Blaga a fost îndepărtat de la catedră. Cu multă
bucurie păstrez portretul lui Lucian Blaga și alături acuarela mea cu
brândușe, florile lui preferate, cărora le-a dedicat și versuri. O poezie este
intitulată chiar Brândușile, flori gingașe care au fost create de
Dumnezeu: „O singură mândrie-avu/ gospodărind cenușile:/ în ipostază
de amurg/ să-nchipuie brândușile.” M-ai întrebat ce am făcut și eu ți-am
povestit ce păstrez, pentru că și păstrarea este o grijă importantă pentru
mine. O amintire specială este sfeșnicul acesta evreiesc, menora cu cinci
brațe din bibliotecă, pe care mie mi l-a predat un fost student al soțului
meu, care s-a întâmplat să nu fie acasă în acel moment, pentru că era dus
la munte. Fostul lui student l-a căutat chiar înainte de a pleca definitiv
din România și a adus această piesă foarte valoroasă pentru el, pentru că
era tot ce-i mai amintea de propriul lui tată, de la care îl avea. Decisese
să-l dăruiască lui Leon, pentru că „i-a fost și profesor și tată”, cum a
mărturisit el emoționându- mă cu adevărat. De aceea, în semn de respect
pentru gestul său, eu nu i-am schimbat locul, ci l-am lăsat unde l-am
așezat când l-am primit. Tocmai se împlinesc 100 de ani de la nașterea
lui Leon și se va organiza la Cluj o manifestare științifică a medicilor.
În filmul documentar de 5 minute Peregrinii transilvani apare și Leon
Daniello, iar eu vorbesc la Muzeul de istorie din Cluj.
-A.S.: Cum este, la vârsta frumoasă pe care o ai, viața ta de toate zilele,
acum când rămâi cu îndărătnicie departe de copiii, care te-ar fi putut
altfel ajuta dacă te-ai fi stabilit lângă ei în Germania, nu?
-E.D.: Din toți cei care mă înconjurau altădată, am rămas numai cu
Anica, femeia care este la mine de 40 de ani. Ea mi-a crescut copiii,
gătește și acum, face curat… cât poate ea. Altfel, trăiesc ca o țărancă,
pentru că îmi lipsește în viața de zi cu zi un grup de 3-4 prietene, aici, în
vecinătate, doamne cu care să mă pot întâlni. Vreau să mă înțelegi. Nu
mi-este greu să mă duc undeva, la un spectacol, la o conferință, la un
concert sau la operă, ci mi-e dificil să mă întorc seara singură. Îmi
amintesc o îndepărtată întâmplare, când, după refugiu, Blaga, întors și
stabilit la Cluj, l-a adăpostit pe violonistul Mihai Constantinescu în
locuința sa din cartierul Andrei Mureșan. Într-o seară, pianista Emilia
Constantinescu a fost atacată de un măcelar, care era gata, gata să bage
cuțitul în ea, ca să-i fure blana pe care o purta. Norocul a fost că un
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cântăreț voinic de la Operă, cel ce interpreta aria paltonului din Boema
lui Puccini, a surprins scena și l-a imobilizat pe tâlhar, altfel femeia
murea nevinovată... Ce fac acum, la vârsta mea de octogenară? Primesc
cu bucurie prietene ca tine și merg destul de des la biserică, pentru că
rugăciunea mă ajută mult.
EPILOG
Ultima mea întâlnire cu Elena Daniello s-a petrecut la Cluj, în casa
ei ospitalieră din str. Eminescu, nr.3, nu mult înainte de marea trecere
din 2010. Am dat un telefon, anunțând-o că o voi vizita a doua zi la ora
10, după care plecam val-vârtej spre Sibiu. Nu aveam prea mult timp,
dar o cafeluță și o poveste, cum ne plăcea nouă de obicei să ne spunem,
urma să ne bucure pe amândouă. Ardeam de nerăbdare să o revăd la cei
99 de ani ai ei, mai ales că la telefoanele date nu se observa o deteriorare
a memoriei lungi, cu care adesea m-a uimit în cei 13 ani de când eram
prietene. I-am dus flori, regretând că nu se putusem să-i ofer o „pâine cu
vitamine” de la Gura Râului, ca alte dăți.
În momentul când ne-am întâlnit, așa cum ea ținuse să mă
întâmpine, m-a surprins o expresie schimbată a fizionomiei. Era ceva
stingher în gestica ei, altădată atât de degajată. Privirea era tristă și
alarmată. Nu aveam cum să-mi explic schimbarea, căci dialogul nostru
părea că se stabilea împotriva la ceva nebănuit de mine, dar grav. La
câteva momente am simțit un miros chimic mai pătrunzător. De unde
venea? De la bucătărie. Ionel, băiatul ei, despre care adesea vorbeam, dar
niciodată nu-l văzusem face to face până atunci, el fiind stabilit și acum
în Germania, decisese să-i vină aproape, pentru că simțea că altfel mama
lui nu se mai descurca singură, de când murise Anica. Ionel avea motiv
să fie supărat și mi-a explicat pricina. Elena dorise cu tot dinadinsul sămi pregătească ea singură cafeaua, punând ibricul pe plita cea mare de
tuci, cu două ochiuri. Dar după ce aprinsese focul, ea a pus tot pe plită,
alături de ibric, și pachetul cel mare cu chibrituri uriașe, probabil aduse
de Ionel din Germania, pentru că eu nu mai văzusem asemenea chibritur i
mari în viața mea. Vă închipuiți ce s-a întâmplat după ce plita s-a încins
bine. Da. Au luat foc și chibriturile dintr-o parte a pachetului, astfel că
incendiul era gata să cuprindă o bună parte a plitei. Elena plecase în
cameră și nu bănuia nimic. Sosind în bucătărie, Ionel a oprit focul, dar
nu a putut să nu-și dojenească mama pentru nesăbuința ei. Memoria
scurtă nu-i mai venea în ajutor. Ionel mi-a mărturisit că trebuie să fie
mereu cu ochii în patru. De aceea, nu am mai putut reveni la umorul
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acela ce înviora atmosfera discuțiilor noastre, când fața Elenei era tot un
zâmbet.
Nu am aflat la timp când a murit Elena Daniello, ca să fiu lângă ea pe
ultimul drum. Probabil că evenimentul s-a petrecut în deplină discreție.
Dar de câte ori revin în Cluj, duc flori la mormântul Elenei, cavoul
familiei Daniello aflându-se pe una dintre arterele principale ale
Cimitirului Central, urcând spre dreapta … pășind parcă spre înalt.
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MARIAN NENCESCU

Etică şi politică, în lumina provocărilor contemporane
Este un fapt incontestab il
că secolul al XX-lea, şi cu deosebire
epoca pe care o trăim, dominată de
gândirea filosofică post modernistă, se
află, în mare măsură, sub semnul
neîncrederii fundamentale în orice
formă de morală socială, cu pretenţii de
universalitate, practicând intens un fel
de nihilism nietzschean, ce respinge
orice „absoluturi morale”, cum ar fi
spus Albert Camus, inclusiv termenul
tradiţional de morală. Aceasta în ciuda
apariţiei unor proiecte grandioase
vizând construcţia unor etici globalis te,
construite inclusiv prin stimularea de practici colective cu valoare
deontologică, şi sprijinite pe reflecţia filosofică, ce constau în provocarea
unor acţiuni de caritate mediatică, de protejare în faţa unor practici sexuale
nepotrivite, şi mai ales de promovarea a unui set de politici sociale,
transpuse în limbaj corect, termen aplicat uneori în mod neadecvat, inclus iv
în mediile culturale şi literare.
Toate aceste practici, vizând resurecţia moralei individuale şi
colective, promovate prin acţiuni de tip mediatic, nu reuşesc însă să
corecteze impresia generală că ne aflăm, de fapt, în faţa unui fel de fariseis m
de tip burghez, astfel că se poate spune, anticipând şi forţând oarecum
lucrurile că „secolul XXI va fi moral… sau nu va fi deloc”, idee menită, în
fond, să susţină şi să stimuleze o necesară şi aşteptată resurecţie a eticii,
bazată pe un fundament spiritual şi moral sănătos. Acesta este şi motivul
pentru care, la mai bine de trei secole de la naşterea filosofului scoţian
David Hume (1711-1776), lumea universitară, dar şi profesioniştii unor
domenii aplicative de interes public, continuă să acorde o atenţie sporită
gândirii sale sociale şi politice, ce a reuşit, prin cuvinte simple şi
provocatoare, să atragă atenţia asupra unui adevăr fundamental: orice formă
de gândire, teologică sau metafizică, ce nu se poate baza pe enunţur i
susceptibile de verificări, formale sau experimentale, este o simplă
„amăgire sofistică, ce merită „dată pradă flăcărilor”.
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În lumina, aşadar, a proiectări unei etici de tip „analitic”, teză
îmbrăţişată deopotrivă de epistemologi, dar şi de unii politologi, se situează
şi studiul d-lui Marius Paşcan despre Concepţia etică a lui David Hume
(Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014, 280p.), lucrare ce readuce în spaţiul public
unele consideraţii privind fenomenul etic contemporan. Faptul că un
politician tânăr (autorul, născut la 30 noiembrie 1971, la Tg. Mureş este
poet şi jurnalist, urmând în paralel şi o prodigioasă carieră politică, iniţia l
în cadrul administraţiei locale, în prezent ca membru al Parlamentului
României) este atras de dezbaterile privind implicarea fenomenului moral
în contemporaneitate, este emblematic.
În primul rând pentru că, aşa cum observa profesorul clujean
Teodor Vidam, în Cuvântul înainte al cărţii, în cazul său „fundame ntul
moralei ţine de simpatie” (op. cit., p. 12). Apoi pentru că, situându-se pe
poziţia humeeană, autorul plasează experienţa la baza manifestăr ilor
morale. Cu alte cuvinte, experimentează pe viu teza că „raţiunea poate oferi
opinii despre mijloace, dar nu se poate substitui substanţei vii a moralităţii”.
În plus, fapt cu totul semnificativ, dl. Marius Paşcan
focusează analiza sa asupra unor texte mai puţin frecventate ale lui Hume,
în special Cercetare asupra principiilor moralei (1749) şi, indirect,
Discursuri politice (1751), lucrări pe care Hume însuşi le considera „de
departe” cele mai bune dintre scrierile sale, din păcate, trecute, la apariţie
ca şi neobservate (v. confesiunile din eseul Viaţa mea, publicat în Eseuri
politice, Humanitas, 2005, p. 23). Astfel, şi prin intermediul d-lui Marius
Paşcan, publicul are prilejul să ia la cunoştinţă textele lui Hume, publicate,
în româneşte, iniţial, în 1943, când apare traducere din Cercetare asupra
intelectului (autori, N. Bagdasar, V. Bogdan şi C. Narly, în vol. Filosofi
străini, lucrare reeditată în 1995, la Ed. Universal Dalsi, cu o prefaţă de Gh.
Vlăduţescu), urmate de ediţia din 1987, a aceluiaşi studiu, în tălmăcirea lui
Mircea Flonta, Adrian-Paul Iliescu şi Constanţa Niţă (Cercetare asupra
intelectului omenesc, Ed. Şt. şi E., cu un Studiu introductiv de Mircea
Flonta, în fapt o reluare a ediţiei definitive, stabilită de Hume însuşi sub
titlul Cercetare asupra intelectului omenesc şi Principiilor moralei).
După 1990 au mai fost publicate şi Eseurile politice, în două
traduceri distincte, cea a lui Bogdan Asaftei şi a lui Cristian Ducu (Ed.
Incitatos, 2002), folosită şi de Marius Paşcan în susţinerea tezelor sale, dar
şi cea a cuplului Adina şi Cătălin Avramescu, apărută la Humanitas, 2005,
de fapt o selecţie a eseurilor politice, cuprinse în mai multe versiuni ale
colecţiilor de eseuri ale lui Hume. Cu precizarea că majoritatea textelor
humeene, tratate în manieră eseistică, au fost iniţial gândite ca piese
separate, şi ca atare nu pot fi subsumate cu uşurinţă unui sistem unitar, vom
observa că operele menţionate, începând cu Cercetarea . . . şi sfârşind cu
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Discursurile/ Dizertaţiile politice sunt compuse, preponderent în manieră
eseistică, semn că autorul le hărăzise de la început circulaţiei publice.
Compoziţional, eseurile pleacă, de obicei de la unele
observaţii şi constatări general acceptate, punând întrebări simple, fireşti,
dar care oferă dificultăţi de interpretare greu de bănuit la prima vedere.
Analistul oferă şi răspunsurile, atent cântărite, sugerând şi unele concluzii
cu valorare axiomatică, ce vin adesea în contradicţie cu unele concepţii
considerate anterior de nezdruncinat. Prin această manieră Hume se
dovedeşte „un maestru al interogaţiei şi analizei filosofice”, după aprecierea
lui M. Flonta (Studiu introductiv, op. cit., p. 23).
În esenţă, Hume constată că fiinţa omenească percepe lumea
prin impresii, dar şi prin idei. Opinia sa este că impresiile generează idei,
dar că ideile nu generează impresii. Aici intervine, susţine Hume, rolul
memoriei, care selectează ideile provenite din impresii, dându-le un grad
de vigoare, diferită, în funcţie de modul cum ideile se combină şi se
dezvoltă. Hume este, aşadar, adeptul teoriei după care ideile se referă la
particularităţi, iar nu la generalităţi abstracte, iar acestea se grupează,
constituind grupuri de idei, asociate. Rezultatul acestor observaţii conduce
spre o evidenţă logică: orice idee, fie că e singură definitiv, fie că e
demonstrabilă, nu constituie o dovadă că acel lucru la care se referă există
în univers, şi nici că dovezile noastre despre adevărul lor nu este un fapt ce
intră în constituţia naturii noastre. Dovada este că orice afirmaţie poate fi
combătută printr-o contra-afirmaţie.
Această doctrină, numită şi furca/ briciul sau microscopul lui
Hume stă la baza unui anume raport necesarmente adevărat între adevăr şi
fals. Pornind, aşadar, de la analiza „eu-lui” Hume îşi îndreaptă atenţia spre
morală, constatând că, mai mult decât simpla observaţiile asupra obiectelor,
morala aduce „o rafinare a impresiilor” proprii, un spor de reflexie asupra
modului cum ideile noastre despre virtute şi viciu apar şi se dezvoltă.
Această teză, susţinută şi dezvoltată pe larg în lucrarea Cercetare asupra
intelectului omenesc, pune bazele unei concepţii originale prin care morala
este întemeiată pe studiul naturii omeneşti. Enunţul central al tezei lui Hume
rămâne, aşadar acela că „raţiunea este sclava pasiunilor”.
Ajungând în acest punct, nu putem să nu constatăm că Hume
şi-a depăşit epoca, motiv pentru care a cerut ca pe piatra tombală să i se
graveze doar numele şi anii vieţii, lăsând ca „posteritatea să adauge restul”.
Dincolo însă de această butadă, rămâne în picioare teza că natura, inclus iv
cea omenească, este universal valabilă, şi că morala este mai degrabă o
„ştiinţă experimentală”, nu cu mult diferită de morala naturală.
Cum aceste teze, luate în sine, nu pot fi nicidecum considerate
drept originale, rămâne ca meritul lui Hume să fie reconsiderat, pornind de
la înverşunarea cu care a susţinut întemeierea moralei, pornind de la
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dimensiunea pozitivă a naturii umane. Astfel, în viziunea sa, comportarea
morală este expresia laturii raţionale a naturii umane, pe când viciul este
rezultatul unei pasiuni necontrolate. În fiinţa noastră se află profund
înrădăcinate anumite simţăminte (feelings, le spune Hume) al căror rol este
acela de a ne pune în valoare sensibilitatea naturală şi imaginaţia.
Pornind de la aceste observaţii cu putere de generalizare, dl.
Marius Paşcan constată, de pildă, în cartea sa, că „moralitatea este un garant
al vieţii demne”, şi aceasta se află în opoziţie cu hedonismul, care conduce
la „lene şi moliciune de caracter” (op. cit., p. 45). Generalizând, aşadar,
„politicianul” Marius Paşcan, acceptă că „cei care deţin puterea sunt
corupţi”, pe temeiul că „nimeni nu poate obţine puterea şi prestigiul social,
fără a corupe valorile de bază”.
Introducând, aşadar, criteriul moral în relaţie cu dimensiune a
binelui şi răului, Hume pune accentul pe un comportament decent în
relaţiile sociale, dar şi familiale. În acest fel se relevă, observă dl. Marius
Paşcan, un raport între moralitate şi legalitate. Moralitatea se leagă de
apariţia omului pe lume, de parcurgerea unui ciclu esenţial al cunoaşterii şi
reprezintă, sintetic, principala dimensiune psihologică a fiinţei umane. Teza
humeeană va fi reluată, relevă, de asemenea dl. Paşcan, de un pedagog
modern, Jean Piaget, autorul celebrei teorii a educaţiei copilului, pe etape,
progresiv, până la atingerea stadiului gândirii adulte.
O altă latură a gândirii lui Hume vizează teoria şi acţiunea
politică. Adept al tezei că „politica poate fi redusă la o ştiinţă” (v. eseul
omonim, din Eseuri, op. cit., p. 33 şi urm.), Hume îndeamnă, în acţiunea
publică, la moderaţie, constatând, de pildă, că într-o societate „unde este
permisă cea mai mare libertate”, eliminarea unui ministru pe simpla
bănuială că are un comportament corupt, exclude, pe viitor, orice formă de
protecţie împotriva tuturor miniştrilor căzuţi sub incidenţa aceloraşi fapte.
Hume mai face şi alte observaţii pertinente, cum ar fi cele referitoare la
alegerea unui conducător/prinţ străin, care ar fi tentat să-şi suspecteze
supuşii de lipsă de loialitate, înconjurându-se cu străini dornici să se
îmbogăţească „cât mai grabnic”. Conştient că accederea la putere nu este
„obligatoriu, o recompensă dobândită doar pe merit”, Hume condamnă pe
cei care folosesc „forţa, banii sau intriga pentru a-şi procura voturile
electorilor”.
Statul ideal ar fi, în opinia lui Hume, o societate bazată pe
distribuţia puterilor, şi nicidecum pe acumularea lor într-o singură mână.
Referindu-se la asemenea opinii, şi la altele asemănătoare, dl. Marius
Paşcan nu poate să nu observe că „idealurile etice sunt, la rândul lor,
tributare unor normative selective” (op. cit., p. 25) şi, ca atare, în abordarea
politicii, la fel ca şi în morala socială, este nevoie de înţelepciune,
deschidere, seriozitate, şi mai ales de o stare de spirit pozitivă, soluţii
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preconizate cu tărie şi de Hume. „Suntem astfel (mai) determinaţi să-i
ajutăm pe ceilalţi”, susţine, cu argumente extrase din opera humeeană,
tânărul politican mureşean.
Concluzionând, vom constata, aşadar, pe urmele lui Hume, că
nu există niciun principiu raţional care să legitimeze autoritatea politică şi
cu atât mai puţin pe cea morală. Judecata morală este mai degrabă o
problemă ce ţine de sentiment, de (bunul) simţ comun, iar nu de o formulă
anume, cu grad de universalitate. Teza, în sine, nu este lipsită de importanţă
şi ar trebui să dea de gândit, inclusiv politicienilor. Dobândirea unei
conduite morale la nivel social rămâne un deziderat ce impune un alt tip de
efort, concentrat, coordonat, în urma căruia succesul nu este nicidec um
garantat.
Cu precizarea că eseul humeean Ideea unei republici perfecte
(Eseuri, op. cit., p. 240 şi urm.) ar putea constitui un exemplu de gândire
politică aplicată, inclusiv pentru generaţia de politicieni căreia îi aparţine şi
dl. Marius Paşcan, nu ne rămâne decât să sperăm că o parte din
învăţămintele humeene se vor transforma în principii politice viabile, având
la bază ideea că în orice domeniu acţionăm, trebuie să fim şi să rămânem
oameni.
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ
FIINŢAREA, CA DAR AL DIVINITĂŢII
Să încercăm acum a gândi
Fiinţa fără a o considera
întemeiată în fiinţare. Deci, a
admite posibilitatea identităţii
absolute eu-lume.
Fiinţa ar
semnifica, aşadar, tot atât cât
prezenţa statornică. Doar ca
prezenţă
însă
Fiinţa
este
determinată prin Timp şi este
astfel un obiect, dar nu ceva
temporar. Fiinţa şi Timpul totuşi
nu sunt, ci ni se dau. Gândind în lumina fiinţărilor, prezenţa statornică se
arată a fi admitere de prezenţă, o scoatere din ascundere, o aducere în
deschis. Ca dat al acelui „Se dă”, Fiinţa aparţine actului de a da. Putem vorbi,
astfel, despre convertirea Fiinţei în concret (altfel spus, în Timp), unde
caracterul disponibil şi subzistent al fiinţării ni se prezintă ca modalitate a
prezenţei statornice.
Absenţa este văzută aici, ca prezenţă statornică care trece. Iată, dar,
două greşeli ale sofistului Protagoras:
1. Într-adevăr, „Fiinţa este” şi
2. „Omul este măsura tuturor lucrurilor”.
Dar în acel „se dă” putem vorbi oare despre o Fiinţă care înfiinţează
fiinţele şi care scoate la iveală fiinţa? Nimeni nu a văzut Fiinţa fiinţând 8 , zice
poetul Mihai Eminescu în Scrisoarea I. Iar, după metafizica creştină, destinul
fiinţei se revelează în mister ca teofanie mistică. Istoria Fiinţei înseamnă, deci,
destin de fiinţă. În acest context, destinarea iniţială a fiinţei este din ce în ce
mai învăluită. Putem vorbi despre Timp, ca de o succesiune de Acumuri ce pot
fi măsurate (numărate) şi, care, după Immanuel Kant au o singură dimensiune :
timpul familiar, subiectiv. Dar prezenţă înseamnă (de obicei, din perspetiva
unei fenomenologii analitice) o constantă rămânere în aici, ce-l solicită pe
8

„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
...............................................................
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază”.
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om, ca rămânere ce-i ajunge, fiindu-i oferită. Prezenţa este, deci, ceva care
dăinue în prezent, care zăboveşte mereu.
Iar omul nu este altceva decât Fiinţa care „se dă”9 şi trăieşte în timpul
care i „se dă”. Dar noi nu putem şti felul în care ni s-a dat Fiinţa. De unde,
numaidecât, postulăm că ceva sau mai degrabă Cineva (Dumnezeu) a admis
prezenţa noastră ca prezenţă statornică şi ne-a scos din ascunzişul pierzării
şi din peştera morţii trupeşti, precum şi din întunericul nefiinţei. Aceasta a
deschis drumul nostru către „Sine”, ca un act pur al creaţiei ce apare ca un
„dar”, ca un „dat” sacru al divinităţii.
În aceste condiţii, judecata de apoi mi se pare a fi asemenea unei ore de
curs în care profesorul face mai întâi prezenţa şi apoi examinează priceperea
şi cunoştiinţele învăţăceilor, pentru a-i nota apoi la urmă, un fel de extemporal
final. Iar judecata finală, decisivă, încă mai admite restanţe şi reexamină r i.
Totuşi, dacă putem scoate încă din sufletul nostru felurite frumuseţi, nu trebuie
să vorbim decât despre o economie progresivă a darurilor. Nu putem trăi din
rugina şi din mucegaiul unei pâini pe care le-am îngropat cu indiferenţă în hăul
sufletului.
Beneficiul vidului şi al morţii este acela că trebuie să întărească Fiinţa,
să o desăvârşească prin puterea suportării neantului. Atâta timp cât numai
lucrurile au luat fiinţă, iar omului, i s-a dat fiinţă, acesta este mai presus de
lucruri, însă nu este „măsura tuturor lucrurilor”, cum credea Protagoras.
Este, în schimb, prin voia divină, stăpânitorul lucrurilor. Lucrurile sunt aici
sau acolo, într-un spaţiu al lor propriu, datorită statutului lor de sinemişcătoare, de existenţe ce au luat fiinţă ele însele, însă tot prin voia divină.
De aceea, lucrurile sunt trecătoare şi au finalitate materială.
La fel, trupul uman, ca şi materie, este supus şi el acestei legi univer sa le
a finalităţii materiale, întrucât mişcarea de la sine, prin propriile legi
gravitaţional-dinamice, se realizează atâta timp cât îi permite energia (puterea)
sau, cu alte cuvinte, în termeni pur fizici, corpul este inevitabil supus timpului,
adică legii alterabilităţii. Ceea ce este însă statornic, având caracter de
„prezenţă statornică”, este şi fiinţa omului. După Heidegger, această prezenţă
statornică este a patra dimensiune a timpului, alături de celelalte trei: trecut,
prezent şi viitor. Numai că acestă dimensiune a timpului este a-substanţia lă,
deci, diferită de viermele mişcării continue al devenirii care roade,
transformând fiinţa, printr-o mutare continuă dintr-un prezent în altul.
Filosoful Constantin Noica vorbea despre „devenirea întru fiinţă”, ca de
o împlinire, totalitate a acestui „ce” care „se dă”, după cum şi Martin
Heidegger, în metafizica sa, vorbeşte de acest „ce”, ca fiind însuşi omul, iar
nu lucrul în general. Atunci, problema pe care încercăm să o punem, este de a
9

Expresie des folosită de către filosoful Martin Heideger în lucrarea sa capitală, Fiinţă şi
Timp, traducere de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă, Humanitas, Bucureşti, 2003.
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răspunde la întrebarea finală, profund filosofică şi plină de riscuri, anume, care
este sensul şi scopul „devenirii întru fiinţă”? Răspunsul meu la această
întrebare, nelipsit de atare riscuri, este următorul: cred că „se devine întru
fiinţă” numai atunci când s-a trecut prin toate cele trei faze şi dimensiuni ale
timpului substanţial. Deci, „devenirea întru fiinţă” se defineşte numai prin
moarte, prin timpul substanţial şi material în vederea unei curăţiri totale a
acelui „spaţiu al prefiinţei” sau „non-gravitaţional”10 , despre care pomenea
Gabriel Liiceanu în Despre limită. Evident, este vorba despre un spaţiu ce nu
este altul decât neantul, vidul, vagul, întunericul.
În concluzie, nu se poate ajunge la „devenirea întru fiinţă”, adică la
scopul final al fiinţei, la desăvârşire, decât prin pregătirea permanentă,
neîntreruptă, a acelui „Ce” care „se dă” din fiinţa umană şi care este atât
sufletul, cât şi trupul. De ce este necesară această pregătire permanentă, acest
„Rugaţi-vă neîncetat”11 , prin care ne îndeamnă apostolul Pavel, această cerere
continuă de Timp? Fiindcă nu se poate transmuta fiinţa în timpul
consubstanţial, adică în prezenţa statornică, pe care noi o mai numim şi
eternitate (veşnicie), decât prin trăirea intensă, până la maximum (dar atenţie,
nu după nehotărâtele noastre posibilităţi) a tuturor potenţialităţilor şi
creativităţilor noastre, aflate acum în plină desfăşurare.
Mă refer aici la acele creativităţi ale fiinţei noastre care să fie numai în
folosul divinităţii şi a veciniciei, deci a binelui etern. Numai aşa trebuie să
umplem „spaţiul populat cu limite”12 , numai aşa să ne „mistuim în fiinţă” 13 ,
numai aşa să ne lepădăm „clipa cea repede/ ce ni s-a dat”14 . Nu poate fi însă
creativitate şi înmulţire deplin axiologică de talanţi, fără de o solidă iubire,
fără de obiectul Marii Regăsiri de Sine a Fiinţei, anume de pasiune, ca Eros al
Revelaţiei, ca Logos al iubirii întrupate. Căci, nu putem rămâne „întru”
eternitate fără a trece prin Timp cu nădejdea că vom învia totuşi din morţi.
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Gabriel Liiceanu, op. cit, p.68.
Tesaloniceni, 5,17.
12 Gabriel Liiceanu, op. cit, p. 72.
13 Emil Cioran, Ispita de-a exista, traducere de Emanoil Marcu, Editura Humanitas,
Bucureşti, p.64.
14 Mihai Eminescu, Stelele-n cer, în vol Poezii, Ediţia Princeps, 2000.
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GEORGE BACIU
LECŢIE DESPRE MINE
Din cauza unei false logici am
învăţat că există contrarii. Iată pentru
ce planta moare când ajunge sămânţă,
iar cel ce se transformă nu e decât o
umbră în ţintirim şi uitare. Am urcat
înspre trecut, aidoma unui copac ce nu
cunoaşte tristeţea şi mi-am răstignit
visele între fapte şi gânduri, istovind umi imperiul în basilica sufletului
consternat de nimicurile zilnice. Miam aşezat oasele să privească
înlăuntrul
paşilor
zdreliţi
de
profunzimea
câmpiei cu velele
aruncate înspre limbajul stupid al
coaselor eşuate sub lava firavă a
transpiraţiei dezmoştenite de năvala simţurilor.
Aşa mi-am început prima clipă de respiraţie, descoperindu-mă în
stupiditatea de necuprins a cuvintelor. Ca un copil palid, înrolat în armata
raţionamentelor insuficiente pentru a transmite o experienţă ce nu poate fi
împărţită şi exprimată în formule. Mai târziu, pe faţada unei case pustii
am descoperit legenda războinicului dezertor, rămas fără dinastie. O dată
mai mult, am aflat că logica ucide viaţa, fiindcă există contrarii. Între
formulă şi pasiune. Şi cum să mă tămăduiesc de această duplicitate? Căci
una este a formula şi alta este a dori, iar eu nu cunosc decât o singură
contradicţie – viaţa şi cum aş putea să vorbesc despre mine, fără să mă
contrazic? Prin a crea un limbaj care să elimine contradicţiile. Adică inima
să n-o ia înaintea minţii.
Dumnezeu a creat lumea fiindcă o simţea în inimă. Şi a făcut din
poporul său un imn. Dar, iată că poporul său se teme de raţiune, de tăcerea
de dincolo de cuvinte.
Scăparea e transformarea formulei în sentiment, singurul pântec în
care pot germina contrariile. Căci spaţiul în care sufletul îşi poate deschide
aripile este pasiunea. Şi ea vine din inimă.
Iată pentru ce am chemat educatorii şi le-am spus: „Nu veţi crea
oameni îndopându-i cu formule goale, ci făurindu-le un stil pentru a putea
înţelege contrariile. Nu-i veţi învăţa nici mila, nici milostenia. Fiindcă ar
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putea fi rău înţelese şi transformate în slava injuriei şi putreziciunii. Veţi
ţine seama, înainte de toate, de dragoste”.
Doar aşa se poate învăţa gustul perfecţiunii, căci orice operă este un
drum spre eternitate şi nu se poate sfârşi decât în moartea pasiunii.
Dar, câtă comoditate în educaţie! O muzică rostită de buzele celui
ce nu simte nevoia de a o pătrunde. Îi numesc pleavă pe cei ce trăiesc
numai din raţiune, fiindcă n-au utilitate. Şi ei cresc ca buruienile
împrejurul citadelei mucegăindu- i lumina aleilor şi fructul a cărui coajă
devine amară.
Or, adevărata dulceaţă a instruirii e asemenea celui ce merge la
fântână şi trage el însuşi lanţul ce scârţâie, saltă căldarea grea pe ghizd şi
cunoaşte astfel cântecul apei şi toată muzica ei zgomotoasă.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

EROUL TRAGIC LA ESCHIL, SOFOCLE,
EURIPIDE
Tragică, spunea Aristotel, este valoarea care nu ajunge la ţintă. Din varii motive.
Toate însă reprezentând oameni plini de nobleţe, subiectul fiind din categoria măreţiei,
iar graiul folosit să fie unul împodobit. Acţiunea trebuia să se desfăşoare în limitele
verosimilului şi a necesarului, iar problemele să fie prezentate de pe poziţiile unui poet
filosof.
Într-adevăr, eroul tragic elen a fost, putem spune cu certitudinea dată şi de marele
interval scurs din momentul apariţiei sale, una din minunile spirituale ale Antichităţii.
O minune, de fapt, în trei ipostaze. Şi aceasta deoarece fiecare din marii tragici l-a
înţeles potrivit propriei sale configurări umane.
Homer a reprezentat începutul. Eroii săi, de la Achile, Hector, Ulise până la Tersit,
adică de la sublim până la grotesc, oglindesc condiţia umană căreia i se descoperă o
surprinzătoare varietate. Totuşi, ceea ce au aceste personaje într-o măsură abia
sesizabilă este … tragicul.
Aşa că putem afirma, fără putinţa de a ne înşela, că eroul tragic este o creaţie a
dramaturgiei elene.
Cercetându-l, Aristotel, care scrie Poetica la câteva decenii după ce ultimul autor
tragic se stinge, îi descoperă drept principală calitate – firea aleasă.
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Eroul tragic are o fire aleasă care, ulterior, devine o dominantă a oricărui personaj
demn să stârnească admiraţia.
Este o înălţime de suflet de un chip aparte. Ea nu este o realitate constituită, ci se
înfiripă sub ochii uimiţi ai spectatorilor sau ai cititorilor. Şi e cu atât mai interesant.
Este o atitudine sufletească ce se dezvăluie pe parcursul luptei pe care eroul trebuie so poarte – pe viaţă şi pe moarte.
Eroii lui Eschil se definesc faţă de zei. Aceştia le impun un destin pe care trebuie
să-l conştientizeze. Şi aşa, conştientizat, să-l treacă prin filtrul personalităţii care sunt
ei înşişi nu opunându-se violent – singurul care o face este un titan, Prometeu, deci
cineva care era capabil să fie… voluntar, fiind nemuritor.
Ceilalţi, fie că se numesc Agamemnon sau Clitemnestra, Electra sau Oreste au
demnitatea de a fi lămuriţi de locul ocupat în angrenajul divin faţă de care acţionează
nu ca nişte victime, ci ca nişte asumatori de destin.
Principalul reper la care se raportează este hybrisul, încălcarea fatală a măsurii,
încălcare de care se face vinovat în mod frecvent omul… Agamemnon prea ajunsese
să se creadă asemenea zeilor. Ca şi Xerxes, de altfel. Primul, mai ales din cauza
semenilor. Clitemnestra, la întoarcerea din războiul troian, i-a aşternut sub picioare un
covor de purpură, cuvenit doar olimpienilor. Degeaba s-a descălţat el de sandale înainte
de a se avânta pe alunecosul său luciu, la capătul lui îl va aştepta … moartea. Xerxes,
din cauza propriilor sale convingeri, care-l situau în compania divinilor; nu el, ci marea
trebuia pedepsită prin lovituri de bici pentru înfrângerea suferită în faţa grecilor.
Eteocle şi Polinice, copiii lui Oedip, dar şi fraţii acestuia, nu şi-au respectat obligaţiile
asumate după moartea tatălui lor. Şi inevitabilul se produce din nou.
Un loc aparte în creaţia lui Eschil ocupă Prometeu. Acesta, deşi titan, l-a ajutat pe
Zeus în lupta împotriva propriei seminţii, dar nu din ticăloşia trădătorului de profesie,
ci din dragostea lui faţă de oameni, făpturi tare nenorocite înainte ca el să le dăruiască
sub ameninţarea pedepsei cumplite, focul. Unul din primele simboluri cu valoare
perenă, prin dubla sa deschidere spre civilizaţie şi cultură.
Deşi ştia ce-l aşteaptă, nu pregetă să-şi urmeze chemarea, împotrivindu-i-se
noului tiran şi slujindu-i pe cei de la care nu se putea aştepta la niciun ajutor.
Cu Sofocle, libertatea de acţiune a eroului tragic se amplifică. Şi se
individualizează. Oedip, Antigona, pe de o parte, şi Creon, pe de alta, sunt în situaţia
de a opta pentru forma umană preferată. Şi o fac cu o totală responsabilitate.
Cu alte cuvinte, în cazul tragediilor lui Sofocle tragicul se manifestă la
dimensiunile omenescului. Valoarea nu trebuie să-şi infirme niciodată atribuţiile
asumate şi aceasta pentru că omul, cea mai mare dintre minu-nile lumii cunoscute, cum
spune Corul din Antigona, are îndatoriri pe care nimeni până la el nu le-a cunoscut.
Oedip se prăbuşeşte tocmai pentru că a vrut să preîntâmpine dezastrul. „Dacă
rămânea acolo unde a ajuns, în compania părinţilor săi adoptivi, supunându-se
verdictului zeilor, el n-ar fi săvârşit atrocităţile”, spune Cocteau. Da, dar în vreme ce
eroul eschilian este în mare măsură tributar hotărârilor zeilor, eroul sofoclian devine
conştient de însemnătatea liberului său arbitru, impunându-şi să evolueze pe altă orbită
decât cea menită lui de alţii. Chiar dacă aceşti „alţii” sunt zeii înşişi. Sau, poate, tocmai
pentru că sunt aceştia.
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Euripide merge încă mai departe. Pentru personajele sale, mai important decât
zeii, totdeauna exteriori, tinde să devină daimonul, zeitatea lăuntrică autentificată întâi
de Socrate.
Nu-i de mirare că vor avea câştig de cauză altă serie de personaje: Ifigenia,
Alcesta, Andromaca, toate de o elevată ţinută umană, dar şi Medeea, Fedra sau
Bacantele, cele însemnate cu „sigiliul” unei intensităţi pasionale efervescente.
Altfel spus, dacă Eschil a fost tentat să atribuie eroilor săi ceva din titanismul lui
Prometeu, dacă Sofocle şi-a imaginat eroii ca pe nişte minuni întrupate, Euripide ni-i
va înfăţişa ca pe nişte pasiuni în mişcare.
Titanismul este totdeauna salutar, dar mai ales în vremurile de început, când
uscatul nu s-a separat în întregime de ape şi când e nevoie de mari forţe fizice şi de
importante puteri spirituale pentru a pune şi ţine în frâu adversităţile fără număr.
Minunile sunt necesare în vremurile când idilicul ameninţă să invadeze totul,
reprezentând ruperea, mutaţia necesară care atestă că excepţionalul n-a murit încă. Dar
mai ales atunci când gândul eminescian dă câştig de cauză: „Pasiunea înalţă, pasiunile
înjosesc”.
Omul pasiune (îl numesc astfel pe omul în care dragostea este mai puternică decât
ura) adăposteşte în sine deopotrivă un titan, gata să înfăptuiască imposibilul, şi văzul
capabil să distingă înfăţişarea minunii, când privirea (redusă la ochi, deci în totalitate
trup) riscă să n-o mai observe.
Eroul euripidian, fie că se numeşte Iason, Hipolit, Filoctet, Agamemnon, Odiseu,
Menelau nu mai are dimensiuni legendare (ca în cazul lui Eschil), nici exemplare (ca
în cazul lui Sofocle), în ambele împrejurări tipuri de excepţionalitate îmbogăţite
„exterior”, nu, eroul euripidian subliniază parcă „normalitatea”, adică omul redus la
patima sa fundamentală, la ceea ce Heraclit avea să numească atât de profund, de actual
– „destinul omului este firea pe care acesta o are.”
Eroul lui Euripide continuă să rămână acelaşi foc de artificii, dar el nu mai
luminează cerul Olimpului (ca la Eschil), nici cel terestru (ca la Sofocle), ci,
extraordinară descoperire, orizonturile lăuntrice din fiecare om.
Pentru eroul lui Eschil autoritatea vine din afara sa şi trebuie cu orice preţ să i se
supună. Evident, nu cu docilitatea fără replică a animalului, ci cu un soi de
comprehensiune specifică insului aflat încă în căutare de sine. Mai bine zis, în dibuire
de sine. De această „regulă de aur” nu face abstracţie nici Prometeu, deşi în cazul lui
putem vorbi de apariţia unui nou stadiu, cu fabuloase consecinţe viitoare. E vorba de
demnitate.
Primul erou demn al literaturii dramatice europene este Prometeu. Ce înseamnă
aceasta? Că omul a devenit pentru sine deopotrivă obiect şi subiect. Până acum fusese
doar un biet obiect cu care zeii se „jucau”. De acum încolo, omul devine obiectul
propriului său interes, dar şi subiect al semenilor săi.
Sofocle este cel ce face din demnitate, în întregime, un apanaj al omului. Oedipul său, poate primul căutător de absolut din glorioasa serie ce va urma, merge până la
ultimele consecinţe, ale jertfirii de sine, pe drumul adevărului. „Spune-mi cât adevăr
despre tine poţi suporta şi am să-ţi dezvălui ce fel de om eşti”, va spune unul dintre
filosofii secolului al XIX-lea (Fr. Nietzsche), sintetizând magica formulă a oricărui
nemuritor.
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Eroul conceput de Euripide trece prin peripeţii care se adresează deopotrivă atât
simţurilor, cât şi raţiunii, dar parcă talgerul înclină mai mult spre primele.
Contrastul devine la el o pârghie arhimedică: ea nu răstoarnă universul, dar îi arată
precaritatea, subliniază ineficienţa unei asemenea răsturnări.
Faţă în faţă stau oameni decrepiţi fizic sau moral, pradă halucinaţiilor şi nebuniei,
şi oameni în toată strălucirea şi frumuseţea tinereţii lor, nu atât biologice, nu, biologicul
nu mai are cine ştie ce valoare, ci spirituală. Totdeauna, la mare cinste.
Stările emotive, lamentaţiile, suferinţele, temerile, dialoghează necontenit cu
sentimentele pregnante, capabile să determine rezoluţii şi apoteoze morale, şi totul pe
un fundal dramatic, mai curând dramatic decât tragic, în care precumpănesc înfiorările,
tulburările, presimţirile, ambalate în seducătoare indecizii.
Toate, nu după scheme prestabilite, sau după reguli fixe, toate modulându-se
fiecărui subiect, în funcţie de conţinutul său emoţional şi uman.
Dacă pentru Eschil, tragedia sălăşluieşte încă în Olimp, dacă pentru Sofocle,
aceasta s-a simţit mai în largul ei pe pământ, pentru Euripide, tragedia trebuie
naturalizată în lăuntrurile oamenilor.
Psihologia, din perspectiva lui Euripide, atinge cote nebănuite. El este cel dintâi
care efectuând sondări ale abisalităţii umane nu mai stârneşte inimaginabila frică, şi
aceasta pentru că el recomandă temerarului investigator ca înainte de a pogorî în
inevitabilul întuneric din sine, să ia cu el, acel tip de lumină, numită „lăuntrică”, singura
dintre luminile care nu pot fi stinse de vânturile, de furtunile, de uraganele
străfundurilor. Iar numele acestei lumini lăuntrice sunt tot atât de variate cât de infinit
variată este viaţa însăşi.
Nu e de mirare că tragedia lui Euripide e considerată că face trecerea spre ceea ce,
mai aproape de noi, avea să se numească drama modernă, al cărei principal merit îl
constituie accesul mai larg al oamenilor pe teritoriul perfectibilităţii umane.
Eschil este „înainte-mergătorul”, cel pentru care contează mai mult drumul
parcurs pentru întâia oară decât frumuseţile lui. Sofocle este „colonizatorul”, cel pentru
care mai importante decât drumul sunt frumuseţile lui. Euripide este „evaluatorul”, cel
care stabileşte valorile reale ale drumului parcurs cât şi ale frumuseţilor contemplate.
Eschil este temerarul, cel care pentru întâia oară îşi biruie frica de necunoscut, cea
mai ucigătoare dintre temerile posibile. Sofocle trebuie să aleagă locul aşezării. Or,
toate depind de ştiinţa, arta şi răbdarea de a descoperi atributele benefice ale spaţiului
unde, timp de o viaţă, sau timp de generaţii, vei sălăşlui. Iar Euripide e Euripide. Adică
nevoia de noutate.
Întregul omenesc va fi trecut prin aceste trei site cu ochiuri din ce în ce mai mici.
Dar fiecare tip de cernere este pe deplin justificat.
Să luăm sentimentele, de pildă.
La Eschil au o tranşanţă ineluctabilă. Clitemnestra îl înlocuieşte pe Agamemnon
cu Egist, dar acesta nu este un „iubit”, ci „complice.” „Iubitul” presupune o implicare
superioară capabilă dacă nu să absolve, în orice caz să confere circumstanţe atenuante.
„Complicele” însă, pe lângă caracterul de unealtă (unul a celuilalt), emană şi ceva
respingător. „Iubitul” intră oarecum în legile firii, îl iei, când celălalt nu mai corespunde
dintr-un anumit punct de vedere (sau din mai multe) şi în asemenea cazuri rareori
opţiunea este determinată de perversitate. Cea care decide este necesitatea. Aspra
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Necesitate. „Complicele” este căutat cu insistenţă, este ales cu rea-voinţă, este el însuşi
din acelaşi aluat cu opţionara (în cazul nostru).
La Sofocle, interesul vulgar lasă locul unei solare elecţiuni. Solară elecţiune
definită magistral de Antigona atunci când invocă drept cosmicul ei nume Iubirea.
Magistral însă în această ipostază este Oedip. El, deşi este din ce în ce mai convins
că tenacitatea în aflarea „vinovatului” îi va fi fatală, nu renunţă cu toate că avea oricând
posibilitatea s-o facă prin rangul său regal, ci perseverează, parcă din ce în ce mai
îndârjit. Oedip este cel dintâi din şirul, vai, nu prea lung, al îndrăgostiţilor de absolut.
Deviza, gravată lăuntric, cu focul astrului ce-l locuieşte, pare să fie: „Mai bine să pier
eu şi să salvez cetatea, decât invers”.
Euripide ridică pasionalitatea la însemnătatea de numitor comun al condiţiei
umane. Atâta doar că această pasionalitate se manifestă în chip deosebit la bărbaţii săi.
Fiecare dintre eroii săi este caracterizat de un alt tip. Iason are pasionalitatea
căutătorului, Filoctet, pe aceea a distanţei pusă între el şi restul lumii, care l-a
dezamăgit, Hipolit e însufleţit de nevoia de a rămâne pur faţă de el însuşi.
Este firesc, în aceste condiţii, ca tot ce a urmat eroului tragic elen să poarte una
dintre amprentele atât de distincte ale celor trei.
Totdeauna când avea să fie atins superlativul personajelor din dramaturgia
universală şi românească, ele aveau fie forţa celor eschiliene, fie elevaţia celor
sofocliene, fie exuberanţa celor euripidiene.
Acest adevăr nu exclude, desigur, existenţa şi altor căi care să ducă la alte soiuri
de personaje. Orice reducţie, oricât de complexe i-ar fi posi-bilităţile de ramificare, tot
reducţie este. Dar, în principal, în compoziţia marilor personaje ale dramaturgiei
universale şi româneşti, există măcar un coeficient din aceste realităţi eterne.
Sunt dominante pe care le vom întâlni, mai rar, în stare pură, de obicei în formă
de „cocteiluri”, cu gust mai mult sau mai puţin agreabil, dar îmbătător întotdeauna. Şi
dacă ar fi doar atât, şi teatrul antic grec ar putea avea conştiinţa împăcată…
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TRĂILĂ NICOLA
SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (II)15
Această strânsă legătură
cu lumea satului bănăţean, cu
expresiile vechii civilizaţii îl
determină pe criticul literar Cornel
Ungureanu să scrie: „În sculptura
sa, Ladea este un povestitor,
probabil ultimul mare povestitoral
sculpturii
europene”.
Această
realitate a operei sale ni se pare
hotărâtoare pentru cristalizarea
modului său de a înţelege
funcţionarea formei sculpturale, având consecinţe imediate asupra tipului de
organizare a structurii figurative a lucrărilor sale.
Cu formula artistică integrată operei, Romul Ladea participă în mod
direct la agitatele polemici de la jumătatea secolului al XX-lea privind creaţia,
finalitatea gestului artistic, opunând o robustă energie şi o perspectivă
umanistă în faţa tendinţelor deconstructive, nihiliste, ce se ivesc în actualitatea
artistică a lumii, în vremea în care a trăit. Cu uimitoarea simplitate şi cu
măreţia imperială a ţăranului, el evocă strălucitul patrimoniu
care îi dictează structura formală a operei: „Moşii, strămoşii mi-au lăsat o
arhitectură, o doină, o credinţă. Iată formula mea estetică din care vreau să
pornesc. Ar fi sărăcia cea mai ruşinoasă să împrumut inimă de la alţii, când
am acasă la mine atâta bogăţie... Eu socotesc că ceea ce poate mişca sufletul
omenesc întotdeauna rămâne viaţa care pulsează în operă. Shakespeare,
Dostoievski, Michelangelo trăiesc prin omenesc şi adâncirea vieţii umane mai
mult decât prin efecte de ordin formal. Experienţa ne arată că, deşi unii artişti
plastici care au militat o viaţă întreagă pentru forma pură, îşi abandonează
poziţia pentru a se reîntoarce la completarea operei, la expresie, la viaţă”.
Acest apel fundamental „la experienţă, la viaţă” apărea în 1943, într- o
vreme de maxim avânt al tendinţelor informale, abstracte, de evitare sau de
ocultare a concretului, a vizibilului, a realităţii în care Romul Ladea credea, şi
pe care, în fond, se rezema vocaţia sa de „ultim mare povestitor al sculptur ii
europene” la care se referea Cornel Ungureanu. Ni se pare semnificativ atât
momentul în care se exprimă atât de tranşant credinţa în capacitatea artei de a
din volumul Între tradiţie şi modernitate, opera sculptorului Romul Ladea, în
curs de apariţie.
15 Fragment
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menţine un contact profund cu valorile expresiei, cu existentul, cât şi instanţe le
în care se proclamă ataşamentul pentru realitate.
Artistul care purta în fiinţa sa germenii patrimoniului cultural al
Banatului natal, şi care şi-a desăvârşit formaţia în centrele artistice ale Europei,
se socotea răspunzător pentru destinele formelor culturale ale lumii sale.
Rememorându-şi în anii târzii viaţa, Romul Ladea evoca înainte de toate
legătura cu spaţiul natal al Banatului: „Mi-am petrecut copilăria la sat.
Este deci explicabil ca sufletul meu să fie îmbibat de poveşti, de
legende, de credinţele, poeziile poporului din care îmi trag obârşia, de părerile
despre oameni şi lucruri ale acestui popor, de virtuţile lui, de faptele lui, de
suferinţele lui, care toate la un loc alcătuiesc atitudinea, seriozitatea şi valoarea
lui morală. Trăirile acestea decid cum, în ce chip îmi împlinesc datoria în lume
şi mai la urmă realizările mele în artă”16. Legăturile sculptorului cu spaţiul
său natal sunt complexe şi profunde, ele pot fi citite în expresii directe, în
trimiteri imediate la mediul familial, în seria de portrete dedicate
personalităţilor reprezentative ale acestei părţi de ţară, în mitologia locală, sau,
mai subtil, în structura figurativă a operei, care integrează lumea satului,
înţeles ca depozitar al unei străvechi şi bine articulate civilizaţii.
Lucrările timpurii, executate în anii debutului, când artistul era ma i
aproape de cadrul copilăriei, sunt continuate în esenţa lor în lucrări realizate
în anii maturităţii, când diverse experienţe îl ţineau fizic departe de ambianţa
copilăriei, şi, tocmai de aceea forţa lor evocatoare este mai credibilă, verificată
de trecerea timpului, fiind scoasă aşadar de sub amintirea presantă a
începutului, şi având acreditarea timpului care a trecut.

R. Ladea. Tatăl meu Gheorghe,

Ladea. Mama, lucrare
din tinereţe, gips

1953, bronz

Referinţele la realitatea bănăţeană se diversifică odată cu trecerea
vremii, atingând înalte zone ale dimensiunii spirituale. La acest capitol,
deosebit de sugestivă ni se pare prezentarea, în mai multe lucrări, a figur ii
eroului popular bănăţean, Iorgu Iorgovan, care depăşeşte simpla evocare
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baladescă, adunând semnificaţiile eroului civilizator, cu evidente trimiteri la
iconografia „calului şi călăreţului”, înrudit cu Sfântul Gheorghe. Mai mult
decât orice altă înţelegere - ne sugerează finalul baladei - prezentarea eroului
atinge o dimensiune cosmică, fiinţa personajului topindu-se şi eternizându- se
în peisajul bănăţean.
„Umbra” personajelor care dinamizează poveştile şi credinţele
populare apare şi în „Strâmbă Lemne”, „Legendă”, „Cronicarul”, şi, lucru
deosebit de important, în atmosfera în care apar multe reprezentări de ţărani
din Banat. Ceva din aburul fantastic al scenelor şi personajelor de direct
inspiraţie folclorică se extinde asupra întregii creaţii a lui Romul Ladea, care
îşi dovedeşte în acest fel fireasca şi trainica legătură cu mediul ţărănesc. Un
asemenea excurs în teritoriul legendei îi este familiar artistului, cufundat în
lumea satului, de unde îşi trage seva vitală de „mare povestitor în sculptură ”.
Pentru o astfel de înclinaţie temperamentală prezenţa patrimoniului este un
fapt firesc, el nu descrie fapte culturale, pentru că acestea nu se prezintă ca
realităţi exterioare, pe care le descoperă la un moment dat, ci le exprimă ca pe
elemente ale biografiei, ale fiinţei sale. Prin multe din temele abordate, dar
mai cu seamă prin adevărul operei sale, deopotrivă prin aspectele stilistice şi
amănuntele tehnice, Romul Ladea aparţine cosmosului popular, identificab il
în realităţile Banatului, şi de aici în realităţile Transilvaniei şi ale întregului
spaţiu românesc. Recunoscându- l pe artist în instanţele Banatului, ale unei
regiuni cu puternică personalitate în cadrul societăţii româneşti, nu facem
decât să-l aşezăm în ordinea valorilor naţionale şi europene. La acest capitol,
ni se pare că se înţelege adevărata sa legătură cu fondul ancestral. „A spune
despre Ladea că descinde din familia marilor meşteri populari - consideră, de
pildă, Octavian Barbosa, într-o lucrare de sinteză privind arta contemporană
românească - nu înseamnă numai să stabilim o filiaţie de ordin artistic, menită
să-l situeze pe o anumită treaptă şi într-o anumită direcţie din evoluţia istorică
a artei, cât mai ales identificarea unui punct de reper în ordinea morală a
lucrurilor. Pentru că asocierea nu trimite numaidecât la calitatea tehnică a
meşteşugului, ci la o rigoare ce ţine de programul interior al artizanului. Mai
mult decât un semn lingvistic, un indice de clasificare zonală a personalităţii
artistului, remarca de mai sus este mai degrabă metafora unei continuită ţi
structurale, elocventă pentru o definiţie de caracter”.
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Roxana Pavnotescu
Martha Graham, Shape& Design – uneltele dansului
Asistăm la miracolul Martha Graham, la peste 20 de ani
de la dispariţia ei din lumea fizică, dar nu şi din cea a
dansului. Anul acesta, în perioada 10-22 februarie,
teatrul de balet new-yorkez, Joyce, este gazda unei
incursiuni în istoria dansului modern, în interpretarea
companiei de balet Martha Graham. Începând cu
2005, prin efortul noului director artistic, Janet Eilber,
compania se revitalizează. Cu fiecare eveniment
dedicat prodigioasei coregrafe, Janet Eliber aduce
formule inovatoare, menite să descopere noi
perspective şi dimensiuni ale inepuizabilei ei creaţii.
Martha Graham concepe 181 de lucrări coregrafice şi
moare în plină activitate creatoare la 96 de ani. Janet Eliber a colaborat cu Martha, ca
solistă şi coregrafă în compania ei de dans, unele dansuri fiind special compuse pentru
ea. După dispariţia ei, Janet Eliber a ţinut conferinţe despre tehnica şi limbajul ei
artistic în întreaga lume şi a continuat să-i coregrafieze baletele.
Tema acestui periplu în fabuloasa creaţie a Marthei Graham este conţinută în
titlul evenimentului, Shape&Desing, desfăşurat sub forma unei gale şi trei programe
diferite. Incursiunea cuprinde câteva lucrări
sub semnul scenografic al celebrului sculptor
Izamu Noguchi, ce a realizat decoruri pentru
multe lucrări ale ei de inspiraţie mitologică.
Forma scenografică, făurită, se mulează subtil
peste forma de foc, forma coregrafică,
împerechindu-se într-o armonie perfectă:
hieratismul eşafodajelor lui Noguchi se înscrie
în suflul tragic şi şarjat al liniei coregrafice.
Combinaţia mişcărilor ample, rotunde, expandate cu cea a gestului contorsionat,
tensionat, reflexiv creează un limbaj inedit al desăvârşirii formei, ce o aşează sublim
între plastic şi mişcare, între hieratic şi viaţă, între vibraţie şi tăcere, interioritate şi
expansiune, între dogmă şi faustic.
Martha Graham s-a impus printr-un limbaj coregrafic conceptual diferit de
curentele moderniste ale vremii dar mai ales prin forţa ei colosală şi inepuizab ilă,
semnul genialilor creatori. Linia mişcării degajă energie, efervescenţă, ea reproduce
însăşi definiţia vieţii - respiraţia: acea contracţie fermă a muşchilor ce dă trupului un
aspect sculptural, angular, plastic sublimată în relaxarea ce-i urmează imediat,
manifestată în gesturi ample, circulare. Mişcarea la Martha Graham este o
încrâncenare, o formă de luptă, o zbatere, o atitudine şi în acelaşi timp o eliberare prin
reculegere şi consolidare a gestului. Ea are o parte de închidere, ce e de obicei o
crispare, o linie contorsionată, frântă sau arcuită în extremis, şi o parte de deschidere
în care potenţialul energetic strâns în prima parte a mişcării este destins. Destinderea
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este adesea lentă, reflexivă, ea se mişcă către interiorul fiinţei: poate fi o destindere
în viaţă, în moarte, în suferinţă sau meditaţie. Mişcarea deţine o componentă plastică,
ce iniţiază sau finalizează mişcarea, concretizată în gest. Gestul este punctat,
contrapunctat, îngheţat în instanţă; este hieratic,
autoreferenţial, mistic sau
arhetipal. Îl recunoaştem pe vasele eline cu scene mitologice: femeile cambrate pe
spate, cu mâinile strânse la gură, la frunte, bărbaţii în posturi războinice, cu picioarele
în unghi drept şi musculatura în deplină contracţie.
Costumele - aproape întotdeauna creaţia ei –fac parte din gestul artistic; ele dau
curbură, graţie, eleganţă şi în
primul rând
finalitate mişcării. Baletul Marthei Graham este
de esenţă feministă. Până la apariţia acelui
balerin, coregraf şi soţ - Erick Hawkins - în viaţa
ei, toate rolurile şi întreaga trupă de balet
semnala în exclusivitate prezenţe feminine;
femeia purta încărcătura graţiei, frumuseţii dar
şi a forţei, determinării, răbdării şi suferinţei.
Bărbaţii sunt foarte sumar îmbrăcaţi, pentru că
musculatura fermă în expansiune este cea care trebuie să dea culoare şi sculpturalitate
mişcării. Trupul este adesea desenat cu însemne ale puterii sau construcţii abstracte.
Roba femeilor este mulată pe corp în partea superioară dincolo de linia coapselor şi
evazată, uneori cu o colosală deschidere în zona picioarelor, pentru a da libertate
mişcării şi a-i defini forma. Ea permite acele ample piruete în plan lateral-vertical,
acele roţi fabuloase ce traversează obsesiv scena din toate direcţiile. Aceeaşi linie
vestimentară ce dă supleţe şi feminitate trupului va fi preluată de Pina Bausch, o altă
figură emblematică a dansului modern.
Fiecare segment al acestui program începe prin prezentarea unui film omagial,
mut, alb-negru conceput de Peter Arnell, o figură remarcabilă în lumea artei
fotografice contemporane. Filmul este, de fapt, un fotocolaj animat ce cuprinde 600
de fotografii pe minut luate în prim plan. El adună în secvenţe reprezentative momente
din istoria dansului modern în lumina celei care i-a pus bazele şi i-a decis sensul
devenirii sale actuale. În acelaşi context omagial şi în spiritul
ideii de formă şi design, arhitectul Frank Gehry creează
scenografia pentru Steps in the Street, lucrare prezentată
la gală şi reluată în câteva din serile dedicate
programului.
Programul cuprinde patru piese omagiale în
premieră, concepute de coregrafi diferiţi, inspirate de
piesa Lamentation, un solo creat în 1930. Câteva
secvenţe de film ale piesei originare în interpretarea
Marthei Graham, vor preceda ciclul variaţiunilor –
coregrafiei de grup ce încearcă să exprime structural acea stare
iremediabilă a suferinţei ca stare ultimă şi totală a fiinţei. Lucrările foarte diferite una
de alta, fac subtile aluzii la limbajul Marthei Graham, în corelaţie cu tema programului
Shape& Design. Niciunul dintre tablouri nu reuşeşte, însă, să atingă dimensiunea
expresionistă a solo-ului imaginat de Martha Graham: un trup şezând, încătuşat într83

o robă elastică, se zbate în crispări angulare, metamorfozându-se în diverse
reprezentări ale suferinţei. Fiecare gest este un strigăt ce desenează figuri geometrice
în expansiune emanate de spaţiul claustrofobic al veşmântului purpuriu. Ţipătul lui
drapat, abstract şi cromatic comunică expresionist cu transcendentul exterior. Singurul
ce se apropie de mesajul lamentaţiilor este coregraful Kyle Abraham ce propune un
duet, un spaţiu intimist în care protagonistul şi spectrul său ce-l urmează ca un ecou
sugerează condiţia artistului de geniu, cu toată neliniştea şi lamentaţia imperfecţiunii
creaţiei. La sfârşitul celor trei variaţiuni, imaginea peliculei originare continuă să
stăruie, pentru că ea rămâne cea mai izbutită transpunere vizuală a emoţiei în termeni
de expresie fizică. Dansul Marthei nu sugerează ci devine suferinţa însăşi,
transfigurată pe rând în flacără, clepsidră, peliculă de ulei între două suprafeţe
transparente sau o Pietà. Piesa începe printr-o mişcare laterală, în negaţie, a capului,
apoi legănarea creşte ca un flux cuprinzând întregul torso, ce se unduieşte ca un copac
răpus de furtună. În final, mişcarea e încremenită, fiinţa se îndoaie, se pliază în durere,
este răpusă ‒ flacără ce se stinge.
Un alt moment semnificativ al programului este secţiunea intitulată Chronicle ce
uneşte trei lucrări ce fac aluzie la atrocităţile
războiului (1936, aceeaşi perioadă în care
Picasso creează Guernica). Prima piesă, Spectre,
(1914) este un solo ce vine în întâmpinarea
tematicii de integrare a formei şi scenografiei în
linia coregrafică: un piedestal circular cu 2
nivele peste care roba, mai lungă ca trupul ce-l
îmbracă, se prelinge dând senzaţia de
înrădăcinare. Un profil hieratic guvernează
scena, o zeitate ce uneşte cerul cu pământul. Rochia neagră, enormă, drapată, cu
interiorul de un roşu strident, se desface ca un evantai uriaş şi devine flacără, zbor,
degajă o forţă uriaşă ‒ fiinţa expandată, gata de luptă, se revelă în culoarea
sacrificiului. Tot din această secţiune face parte dansul Steps in thestreet; o compoziţie
de grup, femei îmbrăcate în negru. Câteva mudre au rămas emblematice: capul
sprijinit în mână, semn al meditaţiei, reflexivităţii, întoarcerii fiinţei către interior,
mişcări ample ale torso-ului ce se apleacă până la pământ într-o postură a umilinţei şi
pendulează arcuit pe spate sugerând răzvrătirea şi rugăciunea. Devastate de suferinţă,
exil, abandonate, victimele merg invers, cu capul întors înapoi îndreptat către timpuri
mai bune, o femeie bate ritmul din picior şi ţine cadenţa unor grupuri războinice ce
străbat scena în paşi, ritualici, cazoni, gimnastica mâinilor sugerează posturile
războinicilor de pe vasele greceşti, o femeie pendulează înainte şi înapoi ca o limbă
de clopot. Remarcabilă rămâne cavalcada zborului ce alternează în contrapunct cu
arcuirea torso-ului în angrenajul umilinţă-răzvrătire; complexul configurează plastic
spaţiul - efigii ale suferinţei, spectre ale unor spirite devastate de grozăviile războiului.
Însemn al marilor creatori - revedem operele Martei Graham cu aceeaşi
bucurie şi deferenţă ca într-un ritual în care sacrul îmbracă formele ezoterice ale artei
autentice la originile ei.
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Ioan Barbu
Ce înseamnă dragostea de țară?16
O doamnă diplomată pe
care am întâlnit-o într-o capitală
europeană mi-a vorbit despre
tragedia familiei sale – bunici,
părinți, unchi și mătuși – cetățeni
de etnie germană din România,
care au fost deportați în Uniunea
Sovietică, în ianuarie 1945. A
fost o strămutare în masă a
populației civile, lotul fiind
foarte numeros, de peste 70.000
de persoane – familii cu copii,
bătrâni, tineri de diferite vârste. Astfel de deportări nu au avut loc numai din
România, ci în toate țările foste aliate cu Germania și care au ajuns sub
influența sovietică. Toți, de la mic la mare, au lucrat cinci ani bătuți pe muchie
pentru… reconstrucţia URSS. Au fost încartiruiți în lagăre speciale de muncă
și obligați să lucreze în condiții deosebit de grele în minele de cărbuni din
Donbas, la cele de metale din Urali sau pe diverse şantiere. Puțini au
supraviețuit, care s-au întors acasă. Coșmarul însă a continuat.
Deportarea în lagărele de muncă sovietice a fost doar o fațetă a
evenimentelor numite Strămutarea germanilor după Al Doilea Război
Mondial, în urma Tratatului de la Ialta. O altă fațetă a constituit-o deportările
etnicilor germani în Bărăgan, acțiune amplă de „dislocare” întreprinsă în anii
50 de regimul comunist condus de cvartetul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana
Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu, în scopul de a strămuta forțat în
Câmpia Bărăganului populația care locuia pe o rază de aproximativ 25 km de
granița cu Iugoslavia, din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, în urma
conflictului izbucnit între Stalin și liderul bolșevic de la Belgrad, Iosip Broz
16

Din volumul în pregătire COVRIGUL DIN COADA CÂINELUI (eseuri politice), care va apărea
la Editura DESTINE LITERARE, din Montreal – Canada.
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Tito. Spațiul dislocat de-a lungul frontierei româno-iugoslave se întindea între
satele Beba Veche (județul Timiș) și Gruia (județul Mehedinți), acoperind un
număr de 203 localități.
Aceste deportări pot fi considerate și ca o răzbunare împotriva
Germaniei naziste, care a declanșat dezastruosul război. Ele au încălcat însă
dreptul internațional, pentru că în timp ce prin Procesele de la Nürnberg,
organizate de Aliați în 1945 și 1946, capii puterii naziste fuseseră condamnați
la închisoare sau la moarte, unul din principalele capete de acuzare ale acestora
fiind și deportarea populației civile, pentru strămutările în Uniunea Sovietică
şi în Bărăgan, de asemenea în condiții inumane (istoricul american Alfred de
Zayas le compară cu munca forțată impusă de hitleriști), nimeni nu a fost încă
tras la răspundere până în zilele noastre.
Am în față o „carte de vizită” care, aşa cum mi-a înfăţişat-o cea al cărei
nume este imprimat pe ea, Ildiko Schaffhauser, spune mult. Şi, totuşi, spune
încă puţin. Fiindcă, dincolo de o suită de momente de viaţă, de la crâncenii ani
ai tinereții trăiți în deportări şi până la realizările profesionale de anvergură,
interlocutoarea mea s-a distins şi printr-o relaţie cu cei din jur de un fel aparte,
pe care micul dreptunghi al unei cărţi de vizită – sau al unei file de carte – n-o
poate reţine, nici explica îndeajuns. Este vorba de faptul că eminenta noastră
diplomată de la Viena, unde am întâlnit-o, posesoare a unei culturi de excepţie,
vorbitoare a patru limbi, a adus o substanţială contribuţie la a face din
Ambasada României sau din Institutul Cultural Român poluri de atracţie nu
numai pentru românii din Austria, ci şi pentru mari scriitori, artişti, cărturari,
oameni de cultură și știință ai locului, care – şi graţie domniei sale – descoperă
ţara noastră cu alţi ochi, receptându-i şi înţelegându-i valorile la adevăratele lor
dimensiuni.
De la fereastra camerei din Ambasada Română, în care am locuit, se
vedea, peste drum, o clădire istorică, în care s-a consumat acel act de tragedie
naţională a românilor ale cărui crunte ecouri persistă şi vor
persista veşnic
în memoria oamenilor de la Dunăre şi Carpaţi: Hotelul „Belvedere”, unde,
înainte de declanșarea celei de-a doua conflagrații mondiale, s-a semnat
odiosul Diktat de la Viena, prin care Transilvania a fost smulsă din trupul
patriei-mame şi silită să urmeze un destin care nu era al ei. Moment pe care, şi
azi încă, iridenta maghiară îl răstălmăceşte. M-am aflat deci, la Viena, faţă- n
faţă cu istoria, cu o filă neagră a istoriei ţării mele, pe care timpul n-a veştejito, ci, dimpotrivă, şi-a asumat-o ca pe un memento al cumplitelor încercări prin
care a trecut neamul românilor de-a lungul veacurilor. Cu gândul la aceste
dramatice încercări – ale ţării şi ale oamenilor – a debutat şi convorbirea care
urmează cu Ildiko Schaffhauser.
Cu ce gânduri aţi pornit în viaţă și cum aţi izbutit să le împliniţi, în
pofida nefericirilor care v-au întunecat începuturile?
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Cu ideea căutării de drumuri şi cu obsesia „lucrului bine făcut”. Bunica
din partea mamei m-a învăţat astfel: „Caută şi vei găsi!” Dacă porneşti la o
treabă, fă-o ca lumea, să nu trebuiască să repari, să refaci; du până la capăt o
treabă începută! Greutăţile există pentru a fi trecute! Fiecare problemă este o
provocare, un examen. Până la Revoluţia din 1989, am trăit în „enclava
comunistă”, de unde – cu două excepţii, în 1985 şi 1987, în Ungaria, la socrul
meu – nu mi s-a permis să călătoresc în străinătate. După decembrie 1989, am
propus Televiziunii Române şi am realizat pentru TVR şi TVRI mai multe
proiecte de documentare, reportaje etc., care m-au purtat de la Vancouver
(Canada) la Sydney (Australia), de la Göteborg (Suedia) la Isnik (Turcia), din
Peru şi Brazilia până în Thailanda. La Viena, am reuşit să câştig un public
numeros, austrieci şi români din diasporă, la serile organizate la Institutul
Cultural Român de aici.
Numiţi-mi, vă rog, satisfacţiile care v-au marcat, până azi, activitatea
şi viaţa, ca şi momentele – dacă asemenea momente au existat – în care aţi
fost silită să daţi înapoi, fie şi numai pentru scurtă vreme.
Există mai multe momente de mari satisfacţii şi împliniri în viaţa
fiecăruia. Astfel, când, într-o deplasare făcută undeva, într-un sat săsesc din
Ardeal, o bătrânică m-a întâmpinat cu „Uite-o pe Ildiko a noastră”, am primit
aceste cuvinte cu adâncă mişcare şi recunoştinţă, ca pe o mare distincţie. Ceea
ce şi era: recunoaşterea acceptării, a apartenenţei la acest grup etnic, pe de o
parte, şi identificarea lor cu emisiunea germană, pe de altă parte. Nu o dată am
fost silită să dau și înapoi. Ceea ce m-a determinat să caut alte căi spre soluţii
noi sau alte ţeluri spre care duceau respectivele căi. Le simt ca pe nişte
confruntări în care am fost învinsă, fără a pierde însă bătălia. Deocamdată!
Ce înseamnă, în viziunea dumneavoastră, dragostea de ţară?
Dragostea de ţară a fost atât de demonetizată în „era comunistă”. Şi
totuşi, ce este acea adâncă afinitate faţă de cetăţile medievale ţărăneşti din
Transilvania, faţă de ulcioarele smălţuite de la Saschiz? Ce este acea vibraţie
faţă de sunetul taragotului, faţă de portul popular de la Izvoarele Mureşului?
Ce este mândria simţită în timpul dansului căluşarilor şi tandreţea cu care trec
degetele peste împletitura din lemn a porţilor sculptate, dacă nu dragoste? Toate
acestea îmi aparţin, odată cu vuietul codrului. Bogăţii sunt şi scoicile răsfirate
de valuri pe plajă, odată cu nechezatul hergheliei de la Sâmbăta şi cu dangătul
clopotului Bisericii Negre. Aici pot să cer, chiar să pretind, dar să şi dau, să
ofer. Aici sunt acasă!
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Trăiţi de câţiva ani în Austria. Ce ne puteţi spune despre românii de
aici? Ce preţuiţi – dacă preţuiţi – cel mai mult la aceştia?
Prima generaţie a românilor din afara graniţelor, cea a emigraţiei, este
„generaţia pierdută” între fosta şi actuala patrie. Ea luptă să fie acceptată aici,
să se impună, dar este sfâşiată de dorul „de acasă”, fie că vrea sau nu vrea să
conştientizeze acest lucru. Generaţia mea, noi, suntem încă prea marcaţi – atât
sentimental, cât şi mintal – de ideea de a fi „acasă”, de a avea o „patrie” în sens
mai restrâns sau mai larg, pentru a ne putea simţi „acasă” oriunde în Europa.
Generaţia a doua, cea a copiilor emigranţilor, se simte aici „acasă”. Dacă
educaţia dată de către părinţi a dat roade, atunci, pentru aceşti tineri, România
poate fi atrăgătoare. Ţara de origine a părinţilor poate fi chiar idealizată faţă de
aspra realitate a cotidianului, cu care trebuie să te confrunţi. Devine o idee
pentru care merită să lupţi. A treia generaţie este fie cea care a uitat de unde a
venit, fie cea care încearcă să-şi găsească originile şi să reînnoade firul către
ţară. Este generaţia de la care eu aştept cel mai mult. Cunoaşte realitatea „noii
patrii”. Poate face mult atât pentru „patria rădăcinilor”, cât şi pentru propria
viaţă şi carieră, mai ales dacă a reuşit să păstreze limba română. Ce preţuiesc
cel mai mult la românii din afara graniţelor? Adaptabilitatea, rapiditatea cu care
s-au adaptat noilor comunităţi. Trebuie apreciat că și acestea au fost gata să-i
accepte cu particularităţilelor cu tot, cu farmecul nostru puţin „oriental”, marcat
de o uşoară inexactitate în spaţiu şi timp. Mai prețuiesc inventivitatea și spiritul
„descurcăreţ” ale românilor şi, totodată, acel patriotism latent, fără de care,
după simţirea mea, nu poţi să fii om întreg.
Cineva îmi spunea că ar vrea să dispară din gândirea românului
goana după bani. Dumneavoastră ce ați dori să dispară?
Am putea oare să înlocuim gândirea „las’ să moară şi capra vecinului”,
cu „dacă are el o capră, de ce să nu am eu două”? Dar oare mai suntem atunci
NOI, cei ce gândim aşa?
Ce-i trebuie României, astăzi, ca să fie a epocii ei şi a lumii ei?
România va trebui să se conformeze mai repede normelor europene,
care impun o anumită conduită. Gândirea regională să nu intre în contradicţie
cu gândirea europeană. Deci: să uităm capra vecinului!
Cum vedeţi Europa unită, să zicem, peste un sfert de secol? Ca un
spaţiu „extranaţional” sau, dimpotrivă, ca unul în care naţiunile se vor
realiza şi ca naţiuni?
Păstrarea identităţii naţionale depinde de mulţi factori. Depinde de
esenţa naţiunii respective, de conducătorii ei, şi depinde de „spiritul timpului”.
Saşii transilvăneni au fost colonizaţi în Ardeal începând din anul 1141. În mai
bine de 870 de ani, nu şi-au pierdut identitatea. Există pericolul unei anume
„uniformizări”, dar depinde de noi toţi dacă o acceptăm. Este un mic efort, pe
care trebuie să fim gata să-l facem pentru a rămâne fiecare o personalitate
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distinctă în marea familie europeană. Este ca şi cu plurilingvismul. Eu vorbesc
patru limbi – româna, germana, maghiara şi engleza – însă fără să le amestec.
Caut în fiecare limbă cuvântul „ce exprimă adevărul”, fiindcă o respect pe
fiecare. Europa unită a anului 2030, să zic, va fi o Europă a regiunilor. Nu
graniţele sunt cele care despart, ci culturile sunt cele care dau particularitate.
Sunt oare tinerii români cei dintâi beneficiari ai prefacerilor pe care
le antrenează integrarea noastră în elita ţărilor continentului? Sunt ei apţi
să meargă în pas cu timpul în care trăiesc?
Tinerii români au prins mesajul timpului „din zbor”. Ca dovadă: îi
întâlneşti la toate marile universităţi europene, sau din Statele Unite şi Canada.
Nu le dau sfaturi, au ei minte să judece! Îmi exprim o părere în urma propriilor
experienţe: cu know-how-ul acumulat la înaltele şcoli din ţară sau străinătate
se poate face foarte mult într-o societate şi o ţară ca România, care este în curs
de a fi pusă pe baze noi, „reconstruită” după criterii moderne. Societatea din
Vest este deja structurată, în ea poţi fi o rotiţă. Este drept, importantă, bine
remunerată, totuşi rotiţă. Greu prinzi o nişă în care să poţi face ceva mai
deosebit. În România poţi fi inventiv, poţi crea, poţi construi într-un domeniu
mult mai larg. Depinde de ce vrei de la viaţă: să realizezi ceva și să trăieşti bine,
să să te îmbogățești peste noapte și te distrezi… Mie nu-mi ajunge să mă
distrez. Sunt un căutător de drumuri.
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MARIANA MOGA

PRESUPUS APOCALIPTIC
Un decor apocaliptic
cu ore pietrificate,
ce se pierd uşor în umbra
uitată de Dumnezeu,
stăpâneşte infinitul
bântuit de nevedere,
şi coboar-adânc în golul
adormit în minereu.
Fuziune mâl şi ploaie
concluziona prin piatră,
sufocând vertijul care
iar dansa în ritm păgân,
un profil în zodiacul
rămăşiţelor bipede,
ce-au rămas ascunse-n roca,
fără aer şi plămân.
Timpul caută sub oase
vlăguit de existenţă,
o fărâmă din deşertul
injectat cu plânsul meu,
iar pământul se revoltă
oprindu-i centrifugarea,
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când descoperă femurul
unui sfânt arhiereu.
Îndrăznesc să-mi plimb privirea
cu o patimă atroce,
prin gramatica... culorii
absorbită de eclipsă
şi din propriile-mi gânduri
rătăcite-n vama nopţii,
îmi culeg nemărginirea
pentr-o nouă apocalipsă.
FATA MORGANA
Un grup galopează prin
nisipul fierbinte,
urmărit de arşiţi
cu nori fumegând,
de sete, doar caii
înhămaţi la căruţe,
prin spaţii de cactuşi
ropotesc delirând.
Au rămas în urmă
câţiva paşi pe o dună,
amorţit văzduhul
se absoarbe sub gene,
prin trupul deşertic
ce înghite speranţa,
aleargă pierdut
donatorul de vreme.
Orizontul sluţit
de-o lumină lichidă,
neavând doctrine
zămislite-n orbire,
răstigneşte timpul
smuls din zenit,
invadat cu îngeri
privaţi de privire.
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VAMA DINTRE POLURI
Salut eternitatea
captând secunde nude,
ca cioburi de lumină
cad fulgii, în pereche,
se despleteşte iarna
prin vama dintre poluri,
în murmur de cristale
c-o rânduială veche.
M-a invadat tăcerea
cu valuri moi şi umezi,
nu simt nicio durere,
căci nu mai sunt în stare,
îngenunchez cuvinte
sub tălpile de sănii
şi-mi scutur trupul rece
de ceaţă şi uitare.
Între zăpezi bolnave
de-atâta veritate,
zâmbesc un pic cam straniu
şi mă cuprinde-un dor,
privesc spre cer să-mi cumpăr
un dram de amintire
şi sunt înfăşurată-n
ninsori ca-ntr-un fuior.
........................................
Dureri îmi trec prin vene,
rănindu-mi plămânul,
am devenit tamponul
dintre pământ şi cer,
iar de singurătate
alerg în a mea urmă,
sub templul zilei astăzi
sunt ultim grănicer.
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POPAS ÎN TIMP
Îmi pun în vers simţirea,
iar îngerii se miră,
aud rapsozi pe scena
ce devora destine,
cu arii tălmăcite,
născând fecunde rânduri,
mă strânge necuprinsul,
adulmecând din mine.
Sub plumburiul sunet
ce-n asfinţit se-aşterne,
de dincolo de creste
fac pact cu Dumnezeu,
ţin strâns apusu-n palme,
într-un popas de sunet,
gândesc odat’ cu timpul
şi timpul sunt chiar eu.

ZĂRESC PRIN GEAM...
Zăresc prin geam,
scriind pe file-ngălbenite,
potecile ce urcă
înghesuit spre creastă,
martor îmi este cerul,
judecător destinul,
culori necontrolate
mă-mbie la fereastră.
Mi se hrăneşte gândul,
dansând printre cuvinte,
se-nghesuie apusul
pe trepte să se culce,
respir ades imagini,
călătorii în versuri,
şi împletesc senzaţii
într-o lumină dulce.
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Suspin a neputinţă
mărşăluind prin noaptea,
ce bântuie pământul
supus azi de păcate,
fiind prea obosită,
mă pierd în aşteptare,
prizonieră-n ora
cu amintiri curbate.
Întind o palmă-n golul
potecilor furate,
de paşii ce veghează
contururi moi de stele,
dezbrac în taină cerul,
să-mbrac eternitatea
cu umbre ce se frâng
sub gândurile mele.
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Viorica Cazan

Vin lupii-n haite
Vin lupii- n haite
Să-mi mănânce trupul,
Urlând se-apropie
Nespus de tare,
M-ascund în gânduri
Și frământ nisipul
Să nu rămână
Urme pe cărare.
Vin lupii- n haite,
Șaizeci și câțiva,
Au colții ascuțiți
Și ochii roșii,
Încerc să-i reîntorc
Din calea mea,
Se mârâie la mine, fioroșii!
Mă doare gândul
C-aș putea pleca,
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Necruțătoare este neputința,
Nimic în urma mea
Nu va mai fi
Când lupii îmi vor devora ființa.

Lanțurile
Târâi după mine
Lanțurile grele,
Oare de la cine
Am rămas cu ele.
Merg cu greutate
Și-s împiedicată,
Lanțurile sună
Toate deodată.
Gleznele- mi sunt roase,
Sângerează rana,
De durere-și trage
Ochiul iute geana.
Stau pe loc dar ele
Tot mai rău m-apasă,
N-o să scap de ele
Fiindcă nu mă lasă.
Târâi după mine
Un blestem străbun,
La dureri și cazne
Totuși mă supun,
Nu că aș fi lașă
Sau pentru al meu neam
Însă fără lanțuri
Altă șansă n-am...
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Captivă
Captivă în trupul bătrân
o inimă tânără bate,
nenorocul îmi este stăpân
peste zilele toate;
Leac de duminică tristă
nu știu niciunde să fie,
decât să-nghit o pilulă
mai bine să trag o beție.
Duminică – zi între zile ‒ ,
nisip în clepsidra cea veche,
Bacovia în mine respiră,
metalic îmi sună în ureche,
metalic îmi sună în ureche!

Așa sunt eu
Așa cum sunt
Sunt numai eu,
O moleculă- n univers,
Metaforă fără pereche
Ce locuiește într-un vers.
Așa cum sunt
Sunt doar a ta,
O veșnicie într-o floare,
Albastru fir de viorea
Scăldat în soare pe-o cărare.
Așa sunt eu,
Atunci când plâng
De mi se face tot mai greu
Albastre lacrimi mă pătrund
Și mă mângâie Dumnezeu.
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Umbra
Umbra mea zăcea pitită
Și de glezne mă ținea,
Apoi se pornea grăbită,
Ca un plop se prelungea.
Am rămas mai potolită,
Nu mai fug, ea stă cu mine.
Umbra aceasta necăjită
Mă cunoaște foarte bine.
Îmi aduc brațul către lună,
Ea se-ntinde și mai sus,
Când eu mă așez pe vene
N-o mai văd. Unde s-a dus?
Se va contopi cu mine
Biata umbră trecătoare
A înțeles că-n seara aceasta
Noi nu mergem la plimbare...
A înțeles și stă ascunsă,
Nu vorbește, nu tresare,
Se tot chinuie, săraca,
Să mă calce pe picioare...
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Tatiana Scurtu Munteanu

Dimineața cusută cu meteori
Dimineața-i cusută cu meteori,
Pe când luna uscată de frig
Îmi taie suflarea în mii de culori
Și eu în curcubee te strig.
Iscoadele timpului roz-violet
Ți le trimit pe ploaie și vânt,
Cu toate versurile dintr-un cvintet
Pe care încă îl port în gând.
Cobor din decenii ca dintr-un tramvai
La stația în care-ai rămas,
În copilăria mea dulce de rai,
Împietritelor ore pe ceas.
Dorul ară în mine cuvântul
Dorul ară în mine cuvântul,
Tu-mi alergi prin țărână, strângându- l.
Trupul desferecat al tăcerii
Mă pogoară în pulberea serii.
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Arcuită-n lumini solitare,
Levitez pe vibrații stelare.
Brazda inimii se adâncește,
Gândul tău peste-al meu înflorește.
Dezgolind fiece primăvară,
Le aducem din noi să răsară.
Iarba urmele să ni le-ngroape,
În pământ să ne țină aproape.
În echinocțiul inimii tale
În echinocțiul inimii tale
Îmi aprind jumătăți de silabă,
Iar depărtările duminicale
Printre păsări de tine mă-ntreabă.
În noi cuvintele să se răsfire
Și cuiburi pe sub pleoape să-și facă,
Trezind poezia din amuțire,
Aripile izbească-se-n toacă.
Bată în mine cât inima- mi bate
Și în piept primăvara-nflorește,
Îndepărtează-mă astăzi de toate,
În versul tău mă adăpostește.
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CAMELIA ARDELEAN

CAD FRUNZE...
Cad frunze de-ntuneric din cerul de cerneală,
Pe valurile nopții să plâng, am obosit.
Iubirea mă-mpresoară acut, perfida boală
Îmi macină cu vervă tot trupul istovit.
Mă-ngână liliecii, înfiorând pădurea,
Alerg înfrigurată-n coșmaruri tremurând,
Se sting în mine vise și gândul mi-e aiurea,
La patima nebună, din mine devorând.
Se cern prin noi iluzii cu chip de neființă,
Din fructul pasiunii eu nu voi mai gusta,
În volbura de temeri, curg ploi de neputință,
Amar mi-e gustul rănii lăsat de gura ta.
Prin calde simțăminte, mă lupt cu îndoiala,
În șiruri cristaline răzbat tăcute ploi,
Sub falduri reci de ceață rânjește șovăiala,
Pleznindu- mă cu clipe zdrobite de șuvoi.
Mai am o năzuință și-apoi renunț la luptă,
Predându-mă durerii cu chip de catifea:
Cu franjurile frânte din inima cea ruptă,
La geamul amintirii să-mi împletești perdea!
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TE-AŞ IUBI
Te-aș plămădi din lut, așa cum ești
Ascuns în labirintul minții mele,
În brațe să te țin, să-ți spun povești,
Iar tu să-mi alungi gândurile rele.
Ți-aș dărui apoi un suflet cald,
Ca roua de pe flori în miezul verii,
Te-aș înveli cu ochii de smarald,
Cum luna mângâie mantia serii.
Și te-aș iubi... cum n-ai mai fost iubit,
Ca-ntr-un poem nescris pe astă lume.
Știind că pentru mine-ai fost ursit,
Aș respecta orbește vechi cutume.
Și m-ai iubi, topind, ca un vulcan,
Adâncurile mele înghețate,
Aș înota, sirenă-ntr-un ocean
De liniște, nu de singurătate.
Iar amândoi, pe-un nor incandescent,
Înfierbântați de lava pasiunii,
Ne-am contopi într-un vârtej ardent,
Uitând de noi, de ce vor zice unii.
Întemnițată de iubirea ta,
Sclavă ți-aș fi întreaga noastră viață,
Pe-o stea cu tine-aș naufragia,
Nu ți-aș da drumul până dimineață.
OGLINDA SORȚII
Plouă peste lume cu adânci suspine,
Iar speranța nouă tinde spre ocult,
Așteptăm o rază care să ne-aline,
Retrezind zglobie-al fericirii cult.
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Îngerii de ceară nu ne mai ascultă,
Rugăciuni febrile tremură în van,
Copleșiți de reguli și mâhnire multă,
Aruncăm credința peste paravan.
Suflete de gheață, ca-ntr-o bibliotecă,
Zeci de pagini goale lin își răsfoiesc,
Ofilita soartă-și plimbă pe potecă,
Avansând rănită, zâmbetul grotesc.
În oglinda vie ne privim cu teamă,
Îngroziți de-abisul ce-l putem vedea,
Respirând cuminte, ne-ndreptăm spre vamă,
Croșetăm fantasme după o perdea.
Stăm zidiți în ocne de singurătate,
Îmbrăcați în straie de circari banali,
Deghizarea-n iarnă n-am pus-o deoparte,
Ne-am rămas, în viață, cei mai mari rivali.
DE M-AI IUBI...
De m-ai iubi, tăcut sau în cuvinte,
N-ar mai conta, nu am nimic să-ți spun,
Decât aceleași tandre jurăminte
Rostite-n van, baloane de săpun.
De m-ai iubi, ai rătăci cu mine
Pe-un câmp de maci, desculț, deși n-ai ști:
Acordurile dulci de violine
Sunt clipe ce se-alintă, calde, vii.
Și, fremătând, nu ai simți cum timpul
Își zbate pleoapa peste amintiri,
Nu te-ai mai teme, azi, de anotimpul
Ce-adună gheața aprigă-n priviri.
În ochii tăi ar crește nori de stele,
Toți munții de uitare-ar dispărea,
103

Ar înflori-ntre noi, iar, brumărele,
Și lacrimile iernii ar seca.
De m-ai iubi, aș cultiva noi vise
Pe o câmpie fără de apus,
M-aș agăța în dimineți promise,
Aș inventa un soare nesupus.
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Vis
Arată-te ca să promiţi minuni
Plină de înfloriri şi de ghirlande
Şi îngerii ce-n carnea ta-i aduni
Un rai de rotunjimi, să-mi recomande
Şi despre ţări exotice să-mi spui
Şi despre locuri unde-i numai vară
Grădina ce n-ai da-o nimănui
Să mi-o oferi în fiecare seară
Călătorii ca-n lumea de poveşti
Vom inventa ca să uităm de toate
Şi în palate noi să mă primeşti
Şi voi vedea că ele-s fermecate
Mă tot gândesc în fiecare zi
Că visul meu absurd se va-mplini.
15 decembrie 2014
Exorcizare
Biserica tristeţii mele are
În rostul ei şi vechiul ritual
Preoţii clipei fac exorcizare
Alungă acest demon visceral
În mările trecutului să fugă
Şi să dispară şi să nu-l mai am
Şi să-mi miroase sufletul a rugă
Şi în cuvânt arhangheli s-aibă hram
Să intre blând lumina prin vitralii
Să crească pacea în ce-i efemer
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Şi înăuntru-mi să se mişte falii
Să nască nou pământ şi noul cer
Şi Dumnezeu mă va muta în stele
Las vrerile şi voi uita de ele.
15 decembrie 2014
Ispitire
Eu te-am visat ca pe un Eldorado
Spre care sunt magii ce m-au chemat
Că ai în sânge ritmuri dulci de fado
Să cucerească foamea-mi de bărbat
În carne ai exotice ţinuturi
Cu jungle verzi, cu soarele torid
Cu flori necunoscute şi cu fluturi
Ca să mă faci să nu mai fiu lucid
Şi mă îndemni să fac ce nu se face
Mă-ncurajezi să cer şi tu oferi
Alaiurile dionisiace
Cu nebunatice şi vechi plăceri
Şi mă vei pierde dacă foloseşti
Miresme, naiuri, locuri pitoreşti.
7 decembrie 2014
Exorcizare
Visez la slujba de exorcizare
Vreau diavolul din mine să îl scot
E goliciunea ta ispititoare
În chipul lui, în gestul lui şi-n tot
De ce substituirea cea drăcească
Din toate ce mai e atunci real
De ce încearcă să mă rătăcească
Cu forma-ţi şi tiparul ideal
Efect nu are nicio rugăciune
Dacă vicleanul a găsit tertip
Ascuns în femeiască slăbiciune
Te scrie-n pofta mea ca pe nisip
Mă stăpâneşte demonul ce eşti
Şi n-au efect slujirile cereşti.
4 decembrie 2014
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Vânătoare pe centură
Când te văd eu mă visez în rai
Dă-mi şi mie ce dai tuturora
Eu cerşesc numai ce văd că ai
Plaiuri calde, fauna şi flora
Că am gusturi de năvălitor
Vin pe cai de pofte deocheate
Şi vreau jaf şi sunt neiertător
Caldele goliciuni, le vreau pe toate.
Maniere de aristocrat
Nu aştepţi şi nu găseşti la mine
Tu visezi doar banul numărat
Eu visez că roabă-mi vei rămâne
Nu te-am mai văzut, pauza-i lungă
Vreau ofranda-n braţe să-mi ajungă.
4 decembrie 2014
Dorinţă
Nu te-am mai întâlnit de multe luni
Să te poftească carnea-mi desfrânată
Să te dorească dulcile minciuni
Şi să-ţi pretindă dărnicia toată
Să te privească ochii mei flămânzi
De fiară ce e-n pândă ne-ntreruptă
Şi eu, naiv, voi crede că-mi întinzi
Ofranda, fără-mpotriviri şi luptă
Şi visătorul ce în mine-l am
Ferice-n lumea lui imaginară
Să creadă în desfrâu şi în bairam
Cu-o fată ce-i a lui măcar o seară
Întoarce-te de unde rătăceşti
Să intru iar în lumea de poveşti.
4 decembrie 2014
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DRAGOŞ TEODORESCU

Dragoș Teodorescu (n. la 22 decembrie 1978, la Râmnicu Vâlcea),
poet, istoric, realizator de emisiuni tv.
Studii: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Rm. Vâlcea;
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Facultatea de
Arhivistică; Universitatea „Spiru Haret”, Filiala Rm. Vâlcea, Facultatea de
Drept; Masterat – Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Filiala Rm.
Vâlcea; Doctorat în istorie (2010), la Universitatea Valahia din Târgoviște
(„Județul Vâlcea în perioada ocupației austriece – 1718-1739”)
Familie: căsătorit, are două fetițe: Daria-Ștefania (6 ani) și IoanaOlivia (un an).
Lucrează ca inspector în cadrul Serviciului Județean Vâlcea al
Arhivelor Naționale.
Pasiuni? „Am două mari pasiuni: literatura și istoria. Scriu versuri de
pe la 10 ani. Mi-amintesc de prima poezie: Visul lui Dănel, dar debutul într- o
revistă îl datorez lui Marin Sorecu, care mi-a publicat poezia Țara, în
„Ramuri”, la Craiova, în 1989.” Volumul de debut? „O plachetă de versuri
Înluminare, care a părut în 1999, la București, după ce am câştigat premiul I
la concursul Tinere condeie. Am publicat apoi încă trei cărţi cu versuri: Zodia
Luminii (2000), Respirând (2002) şi Insomnii (2006).” Pe masa de lucru?
„Al cincilea volum de versuri: Exerciții de lucititate. Scriu de câțiva ani la
el.” Cum ai ajuns la arhivistică? „Din dragoste faţă de istorie. În clasele XIXII, am obţinut rezultate foarte bune la această materie şi eram printre
olimpicii vâlceni la acea vreme. Am ales meseria de arhivist pentru că am
memoria cifrelor şi mă aduce aproape de principala mea pasiune, literatura.
Arhivistica este o meserie care o fac tot din pasiune, pentru că, printre alte
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îndatoriri, mă ocup cu cercetarea documentelor Vâlcii din arhiva istorică .”
Când și cum a apărut a treia pasiune: televiziunea? De câțiva ani te știu la o
televiziune de succes – VTV, prima televiziune națională de știri din afara
Capitalei – realizând o emisiune tot de succes: Picătura de cultură.
„Emisiunea mea a apărut în aprilie 2008, la două luni după ce a emis primul
semmal televiziunea VTV. Pasiune, dar mai degrabă o dorință de comunicare,
un mijloc de educație prin cultură a telespectatorilor, a tinerilor, cu deosebire,
în procesul multicauzal al globalizării.” Bine faci, dacă nu-i opunem
globalizării măcar… o picătură de cultură, acest fenomen complex, uneori
ambivalent, chiar contradictoriu, ne va sufoca. Ea este cel mai mare pericol
– semnalat chiar și de unii teoreticieni ai globalizării – care duce la
dezumanizarea unora dintre cei pe care valul ei îi înghite pur și simplu. „Mă
strădui să îmbin în această emisiune istoria cu literatura, sau invers, să dezbat
diferite teme de actualitate. Am dorit să fac această emisiune, de ce să nu
recunosc, și din orgoliu. Cred că ştiu destul de multe lucruri din istoria
românilor, precum şi din cultura care a avut-o acest popor în trecut şi pe care
o are și azi. Încerc, de ce nu, să împărtăşesc cunoştinţele mele şi altora. Mă
strădui să dezvolt această emisiune pe viitor, să o fac mult mai interactivă, să
se uite cât mai mulţi tineri, care să înveţe lucruri pe care nu le ştiu.” (Ioan
Barbu)
EU ŞI CU MINE
Ispitele îmi cresc în vene,
subtil,
mângâindu- mi pielea
cu verigi proaspete,
translucide,
cu toate cometele lor
dansând între blândețe şi luptă,
„stai”, îmi şoptesc,
desfăcându-şi, grăbite,
bagajele,
„nu privi încă în sus,
nu e timpul,
mai sunt atâtea lucruri de înţeles
pe pământ,
atâtea fructe de cules,
cu buzele sau cu ochii,
dacă vrei, te păstrăm,
intact,
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între aceste ziduri,
fără dureri prea sonore,
fără suferințe prea lungi,
aşteaptă,
e încă prea devreme să zbori,
dacă vrei,
îţi putem construi
cele mai dulci labirinturi”…
Ispitele îmi înfloresc
lângă tâmple, zâmbind,
„stai”, îmi şoptesc,
„păstrează cărţile,
dar nu trăi înalt,
poţi să enunţi principii,
dar nu înota dincolo de frontierele noroiului,
e mult prea periculos,
rămâi aici,
în bălţile calde,
lângă amfibienii tăi cuminţi şi murdari,
dansează pe melodiile
rutinei,
sunt cele mai frumoase”...
Ispitele sunt aici,
În vene, lângă tâmple
sau chiar
dureros de apropiate de inimă…
Eu le urmez, politicos.
De fiecare dată.
DELIRIUM
Ţipete noi îmi zboară pe sub pleoape,
răsturnându-mă înăuntru;
e ora 25:
mâna îmi crește,
atingând
grădinile suspendate
ale mezencefalului,
ocolind, apoi,
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fascinantele tangouri
risipite în
articulații,
ca niște flăcări amorfe;
am învățat să fug,
acum
sunt doar eu,
mamiferul acvatic
din peșterile
care mă așteaptă
pentru a mă impinge iarăși spre voi,
sacadat,
ca un electron
împușcat de lumină…
DANSURI DE MIEZUL NOPȚII
Ea este mareea
pe care o simt,
inocent prădător
în jurul cortului meu,
durere curată,
fără niciun val,
indestructibilă și
aproape,
cobra dulce care
mă hrănește,
departe de izvoarele de noroi,
împinsă în sus,
către imensele savane
peste care aleargă
tălpile vulturilor…
CEEA CE ESTE
Planetele se nasc invers,
de fiecare dată
cu piciorul la tâmplă,
râzând,
ca nişte copii cosmici
extrem de cuminţi,
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învăţând să respire
azot, oxigen, carbon, hidrogen
şi aşa mai departe,
chimiile primordiale,
miliardele de unghii care pulsează,
enorm,
ieri, azi sau mâine,
simple concepte
de clorofilă,
pierdute
în nisipurile reci
ale Marelui Unicorn...
AGONIE
Acesta e cântecul pentru cei căzuți,
Pentru maimuțele raţionale
și pentru poeziile neterminate
ale existențelor,
pentru dependenții de rețete de fericire,
pentru cei expirați și uciși de fluviile lumii,
pentrucei cu sufletul ca o venă străpunsă de ace,
pentru filosofii neliniștiți,
pentru băieții de cartier sau tinerii de familie bună
care merg, îmbrățișați, pe același drum,
pentru târfele melancolice ale orașelor,
care visează îngeri în timp ce culeg bancnotele de pe jos,
pentru armăsarii îmblânziți, în întuneric,
cu un sărut,
pentru oamenii prosperi și uscați, care nu știu să zâmbească
și evită gesturile care îi pot compromite,
pentru dansul portocaliu al amurgului,
pentru cuvintele închise de tăcerile lungi,
întotdeauna,
întotdeauna…
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ZIUA A OPTA
Deşi e ziua a şaptea,
Nu Te odihni încă, Doamne,
Mai sunt multe de făcut –
Lucrarea Ta măreaţă
De pe parcursul săptămânii
A suferit pe nesimţite transformări radicale:
Spre exemplu, lumina
N-o mai deosebeşte nimeni de întuneric
Aşa cum ai plăsmuit-o Tu;
Pământul a dat din sine verdeaţă,
Ce-i drept,
- Cum voia Ţi-a fost Dar s-au asmuţit asupra ei seceri
Şi-au retezat-o de tot...
Luminătorii, puşi cu grijă
Spre cârmuirea zilei şi-a nopţii împărăţie,
S-au luat, fără ruşine, la trântă
Pentru supremaţie.
Cât despre om
- Cel creat cu atâta migală
După chipul şi asemănarea Ta Îşi dă cu nonşalanţă în petec
Sub fiece stea.
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De-aceea zic
Şi-ndrăznesc eu, nevrednicul,
Să-Ţi tulbur liniştea:
- Pune mână de la mână, Doamne,
Şi îndreaptă
Ce se mai poate îndrepta
Din lumea asta
- Ridicată toată din nimic
Cu vrerea Ta Iar pentru odihnă aşteaptă, Te rog,
Ziua a opta.
FERICIRILE
Fericiţi cei care
Nu pleacă urechile lor
La înşelăciunile lumii.
Fericiţi sunt aceia
Ce împrăştie zăpada albă
Peste deşeurile gliei care i-a zămislit.
Fericiţi aceia
Ce pun compromisurile în arcuri,
De le-azvârl în văzduh.
Fericiţi sunt cei
Care-şi pleacă genunchii lor,
Spini de li s-ar pune-nainte.
Fericiţi cei
Ce fac să-nmugurească lemnul crucilor
Pe care-i bate-n piroane viaţa.
Fericiţi sunt aceia
Ce pot hrăni din palme porumbeii
După ce-au căzut din ceruri în noroi.
Fericiţi aceia
Care aşază adevărul în faţă
Celor puşi să le facă dreptate.
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Fericiţi sunt aceia
Ce-şi pot ţine sub cheie lacrimile
În preajma durerii ce-i tâlhăreşte.
Fericiţi aceia
Ce-aruncă stropi de ploaie
În seceta ce-i împresoară.
Căci aceştia toţi vor cunoaşte
Bunătatea inimii Tale, Doamne!
PEISAJ
E-un pat de scoici în faţa mea
Şi-aş vrea
Să-mi culc pe el
Vertebrele de-a dreptul
Şi inima ce-nvaţă palpitând
Să îşi confirme în torace locul.
E-o deltă sângerie împrejur
Şi-aş vrea
Să îmi depun în centru-i rana
Pe care au scobit-o trădătorii
Tot uzurpându- mi tronul şi coroana.
E-o groapă finisată lângă mine
Şi luna tocmai scoate primul ţipăt
Când eu confirm, cuvânt după cuvânt,
C-am început firesc şi fără teamă
Să mă îmbrac în grabă
Cu pământ.
IA-MĂ!
Ia-mă-n mână –
Pot fi sabie,
Cuţit pot fi, dacă vrei,
Şi arc încordat
Cu săgeţile lungi şi-ascuţite
Evadând din dorinţa
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De-a-şi odihni veninul în zmei!
Ia-mă-n piept –
Pot fi exuberanţă,
Frenezie spontană pot fi, dacă vrei,
Cât ai atinge aerul
Cu nările,
Cât ai număra simplu
Până la trei!
Ia-mă-n timpan –
Pot fi vuiet,
Şuierat iernatic, dacă vrei, pot fi,
Cât ai zgâria viaţa
Cu unghiile,
Cât ţi-ai răsturna din orbite ochii
Şi-ai muri!
PUNE-MI-AŞ!...
Pune-mi-aş buzele în sicrie,
Dac-ar exista sicrie
Care să mi le ţie!
Dac-ar fi de vândut în rate
Cuie drepte şi lucioase,
Cu care îmbină muritorii scândurile
De-şi înalţă case,
Cui lângă cui aş bate
Şi buzele mele
În sicrie le-aş zăvorî
Să le pot cu frânghiile înnădite
În pământ coborî!
Pune-mi-aş buzele în sicrie,
Dac-ar exista sicrie
Care să mi le ţie!
Dac-ar fi de împărţit cuie,
Care pe lemn ca lianele să se suie,
Pune-mi-aş buzele în sicrie
Să moară azi de-atâta pustie
Şi peste trei zile să-nvie
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„Fără rădăcină te usuci, dar câtă vreme trăim
nu ne-am uscat, iar cât timp nu ne-am uscat
înseamnă că seva vieţii noastre e limba română”
● Interviu cu preot dr. Theodor Damian – profesor de filosofie şi etică la
Facultatea de Ştiinţe Sociale „Metropolitan College” din New York /
preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă New
York
— Distinse părinte profesor, Theodor Damian, împărtăşiţi- ne
sentimentele care v-au încercat în timpul şederii la Alba Iulia şi cum aţi
simţit pulsul acestui oraş emblematic al românilor?

În foto: preot, prof. univ. dr.. Theodor Damian-New York
— Este o bucurie pentru mine că am ajuns la Alba Iulia, întrucât pentru
spiritualitatea românilor acest oraş e un simbol. Am fost aici acum câţiva ani
cu prilejul unui Congres Internaţional al Dacilor şi am putut vedea cât de
frumos s-a dezvoltat oraşul în sensul reînvierii istoriei naţionale. Am rămas
impresionat de ce au reuşit să facă edilii Albei Iulia în privinţa restaurării
monumentelor grăitoare de istorie, cultură şi spiritualitate naţională.
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Organizez Zilele „Lumină lină” de 20 de ani, de fiecare dată în alt oraş, iar
anul acesta intenţia a fost să realizez o întrunire mai mică, nu de amploare cum
au fost cele anterioare de la Bistriţa, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Constanţa, din
motive pe care nu le dezvolt. Întâmplarea a făcut că prietenii din ţară, ce mă
ajută în acest demers, au luat legătura cu Virgil Şerbu Cisteianu, iar el cu
largheţe sufletească şi entuziasm s-a oferit să ne găzduiască în Cetatea Marii
Uniri. Ţinând cont de importanţa Albei Iulia pentru cultura şi spiritua litatea
noastră, am fost fericit să stabilim aici întâlnirea din 2015. Şi faptul că Revista
„Lumină lină” e una de cultură şi spiritualitate românească a creat o înfrăţire
la nivel de istorie şi simţăminte cu municipiul din inima Ardealului.
— Marin Sorescu afirma că „Dumnezeu nu trebuie judecat logic, El
trebuie acceptat şi trăit”. Cum consideraţi că poate omul contemporan
să-L accepte şi trăiască pe Dumnezeu, fiind prins în vâltoarea atâtor
ispite?
— Aţi ridicat două probleme importante şi interesante din punct de vedere al
unei dezbateri teologico-filosofice. E vorba de accederea noastră la Dumneze u
prin credinţă sau prin raţiune, prin inimă ori prin minte, ceea ce mă duce cu
gândul la eterna contradicţie dintre „cred ca să înţeleg” sau „înţeleg ca să
cred”. Prima tentaţie este să spunem că accedem la Dumnezeu prin credinţă,
ceea ce e normal, aşa cum accezi la inima unei persoane iubite prin încrederea
în ea. Pe de altă parte, deşi nu se vorbeşte foarte mult, ajungem la Dumneze u
şi pe calea raţiunii. Există încă din antichitate ori de la sfinţii părinţi, teologi
şi filosofi elaborări pe tema argumentelor raţionale ce dovedesc existenţa lui
Dumnezeu. Iar odată ce existenţa lui Dumnezeu e dovedită pe cale raţională,
bineînţeles că însuşi argumentul este o cale de acces spre Dumnezeu. Dacă ne
referim la relaţia dintre om şi Dumnezeu în contextul unei societăţi
secularizate, ce pune în cârca omului tot mai multe lucruri de făcut, ne punem
întrebarea: „ce timp îi mai rămâne omului pentru Dumnezeu ori ce importanţă
mai are Dumnezeu în viaţa unui om împărţit în zeci de direcţii de acţiune?”
Asta e într-adevăr o problemă. Cine crede în Dumnezeu o face pe baza
argumentelor sale interioare, nu trebuie să vină cineva să-l convingă să creadă.
Deşi, în multe cazuri, întâlnirile şi conversaţiile dintre oameni duc la
convertiri. În problema fragmentării interioare a omului contemporan, din
cauza mediului fragmentant în care trăieşte, eu am convingerea că cine are
credinţă în Dumnezeu nu şi-o pierde nici în fragmentare, iar cine nu are
credinţă poate foarte uşor să găsească în fragmentare prilejul de a uita de
Dumnezeu. Acest ultim tip de om va spune că abia are timp de el însuşi,
darmite să se mai gândească şi la Dumnezeu. Însă când omul profund
raţionalist are o problemă dificilă în viaţă, se confruntă cu o criză sau
catastrofă, va judeca altfel. Uneori, în fragmentare, poţi să-L găseşti pe
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Dumnezeu chiar în fragment. Suntem împrăştiaţi în toate direcţiile, însă, dacăL avem pe Dumnezeu într-un colţişor din multele ale inimii, acel colţişor le
transformă pe celelalte, aruncă o lumină asupra lor.
— Cât de puternic e liantul stabilit între românii din diaspora şi cei
rămaşi în ţară. În ce fel poate fi el menţinut nealterat?
— Legătura românilor din afară cu cei de acasă se strânge tot mai mult în
contextul globalizării, unde informaţia zboară şi e la degetul mic al fiecăruia.
Prin internet putem accesa evenimentele, viaţa, familia din ţară. De asemenea,
acum se călătoreşte uşor dintr-o parte în alta a lumii. Esenţial e că românii din
afară, în general, caută legătura cu cei rămaşi acasă. Sunt şi cazuri contrare
când românii îşi schimbă numele în unele irlandeze sau de altă factură spre a
nu fi recunoscuţi ca români. Uneori, în media, se pune accent pe astfel de
cazuri, dar ele sunt excepţii, nu regulă. Vă spun asta din experienţa mea de om
stabilit de 27 de ani în S.U.A., dar şi de prezenţă continuă în mijloc ul
comunităţii româneşti din New York, atât prin Parohia „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel”, unde sunt preot paroh din 1993, cât şi prin Cenaclul literar „Mihai
Eminescu”, pe care l-am înfiinţat, sau prin Institutul Român de Teologie şi
Spiritualitate Ortodoxă ori prin Revista de cultură „Lumină lină”. Un exemplu
ce ar întări afirmaţia mea e acela că 95% dintre scriitorii români din exterior
scriu în limba maternă. Cei ce trăim acolo de 20-30-40 de ani, într-un mediu
strict american şi ne-am „ancorat” decisiv în limba engleză (de pildă eu predau
la universitate în engleză, mi-am făcut un doctorat acolo, redactez lucrări în
engleză), nu uităm totuşi să acordăm prioritate scrisului în română şi publicăr ii
cărţilor noastre în această limbă. Pentru facultate trebuie să publici în engleză,
mergi la conferinţe ce se ţin în engleză, dar lucrurile astea le faci din necesitate,
în timp ce pentru inimă gândeşti, scrii, publici în română. Vin în România cu
revista „Lumină lină”, public români în revistă, deoarece limba română e
rădăcina. Fără rădăcină te usuci, dar câtă vreme trăim nu ne-am uscat, iar cât
timp nu ne-am uscat înseamnă că seva vieţii noastre e limba română.
— Cum este privită inteligenţa românească peste hotare şi care e
percepţia cetăţenilor americani vis-a-vis de români?
— Inteligenţa română dincolo de graniţe e văzută în mod diferit. În România,
după cum citesc în presă, avem bunul obicei să-i scoatem în evidenţă pe toţi
tinerii care câştigă olimpiade sau obţin burse la marile universităţi. Pentru o
ţară cu 20 de milioane de locuitori (30 de milioane de români cu cei din
diaspora şi Republica Moldova) când îţi aduni toate valorile intelectua le
sclipitoare grămadă apare ca mult, frumos, interesant şi te mândreşti cu ele, îţi
câştigi stima de sine ca popor. Când însă aceşti tineri ies în lumea largă,
lucrurile nu se mai văd aşa. Asta deoarece unul e în Texas, unul la Oxford,
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unul în New York, unul la Los Angeles, altul în Irlanda, Spania, Germania.
Dacă ai 100 de inteligenţe uluitoare într-o generaţie, la o populaţie de 30 de
milioane, şi se conştientizează asta public, atunci ei sunt foarte vizibili. Dar
americanii nu văd tot grupul acesta dintr-o generaţie. Ei îl văd pe unul ce a
făcut o carieră excepţională la Harvard, dar e unul din mulţi alţii ce sunt
împrăştiaţi pe tot globul. Deci impactul la americani e mic. Românul face
furori între ai lui, între profesorii lui, la locul său de muncă, dar per total nu
pot să spun că americanii au o impresie clară despre inteligenţa românească.
În România cei merituoşi sunt toţi laolaltă şi de aici o iau care încotro,
ajungând fiecare în alt colţ de lume.
— Descrieţi-mi dorul de ţară ce-l încearcă pe român în străinătate. Este
el o realitate efectivă ori doar o vorbă în vânt?
— Vorbă în vânt nu este. Dacă ne referim la mine şi la românii cu care intru
în contact, dorul de ţară e vizibil în multe aspecte ale vieţii: ne strângem la
bisericile, restaurantele, cenaclurile, magazinele româneşti şi luptăm
împotriva propagării ideii de dezbinare a românilor din diaspora. Venim acasă
foarte des (când e posibil), scriem în româneşte, unii dintre noi ne repatriem,
deşi reacomodarea la atmosfera din ţară nu e deloc uşoară. Au fost chiar cazuri
(mai rare) de români care, după ce au revenit în România, au luat iarăşi calea
Americii. Deci dorul de ţară e activ, este un fel de director de conştiinţă pentru
viaţa de zi cu zi a românului din diaspora. Chiar când criticăm România
(politica în special, căci în rest totul e frumos, oamenii sunt minunaţi) tot ne e
dor de ţară, iar privirile interioare ne sunt întoarse spre rădăcină.
— Vă rog, în final, să adresaţi câteva cuvinte din minte şi inimă de preot
şi profesor cititorilor Ziarului Unirea, iar prin ei – ardelenilor.
— Pentru că suntem în Postul Mare, sper ca oamenii să înţeleagă că el
favorizează unirea noastră, cât şi cu Dumnezeu. Când spui Ardeal, te gândeşti
la Marea Unire. Când rosteşti Alba Iulia, la fel. Unirea ar trebui să fie ideea
noastră ghid în viaţa cotidiană. Să ne aducem aminte de versetul din Psalmi
care spune „cât este de bine şi cât e de frumos să locuiască fraţii împreună ”.
Asta e şi dorinţa mea şi îndemnul către toţi fraţii de acasă – să bătătorim
cărarea noastră de la fiecare dintre noi către aproapele nostru!
(Ziarul Unirea din 11 martie 2015)
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DANIELA GÎFU
CRIZĂ DE CARTE ROMÂNEASCĂ
LA BIBLIOTECA ŞTIINŞIFICĂ
A UNIVERSITĂŢII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI
Cu ocazia unei burse ERASMUS, obținută la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
(USARB), am avut ocazia să constat o realitate
tristă și îngrijorătoate, care nu-mi prea dă pace
de-atunci: prezența foarte redusă de carte
românească la Biblioteca Științifică a acest
ei Universități.
La doar 85 de km de Iași, centrul cultura l
și academic al Moldovei istorice, la o
importantă
Universitate
din Republica
Moldova (țară în a cărei Constituție se
stipulează că limba oficială a statului este limba
română), doar aproximativ un sfert din fondul de
carte este în limba celui care dă numele Universității. Mai grav, în orașul
Bălți, veche așezare românească din vremea lui Ștefan cel Mare, limba
marelui domnitor este vorbită de prea puțini locuitori, încât te întrebi dacă
nu cumva te-ai rătăcit și te afli într-un spațiu rusesc.

Fig. 1 Imagine din interiorul Bibliotecii Științifice a USARB
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Da, Republica Moldova este o țară a paradoxurilor și am în vedere mai
ales faptul că, deși și-a proclamat independența la 27 august 1991, în
realitate o parte a acestei ţări, cum este și orașul Bălți, trăiește în
continuare sub influență rusă. Salvează totuși aparența că te afli într- o
aşezare basarabeană neutră, multe personalită ți ale acestui oraș, dintre
care voi numi, în semn de recunoștință, doar trei. Mai întâi două distinse
doamne: conf. dr. Valentina Prițcan, prorector al USARB și doamna Elena
Harconița, directoarea Bibliotecii Universitare, care se dăruiesc profesiei
cu pasiune, abnegație și înalt simț al responsabilității. Apoi, deși nu
trăiește chiar în Bălți, îl amintesc pe domnul Anatol Moraru, profesor
universitar la USARB și redactor șef la „Confluențe bibliologice”, revistă
care apare sub egida Universității. Domnia-sa afirma, în Reportaj din
Bălţi, că „pentru cine nu ştie, Bălţi-ul este al doilea oraş din R. Moldova
ca mărime, în care limba rusă domină masiv”.
Dar să revin la tema propusă. Era septembrie 2014 când am trecut
prima oară pragul acestei Biblioteci și, cu o însuflețire ieșită din comun,
doamna directoare Harconița avea să-mi prezinte, cu maximă atenție și o
cantitate impresionantă de informații, universul în care își desfășoară
activitatea profesională.

Fig. 2 Elena Harconița împreună cu Alteţa Sa Regală, Principele Radu de Hohenzollern în

sala de lectură nr. 2 - Ştiinţe Filologice a Bibliotecii Științifice a USARB

O varietate, demnă de toată admirația: direcții de cercetare, resurse
informaționale, servicii și produse bibliotecare, atât de necesare pentru
potențialii cititori. Firește, aveam să înțeleg și de ce se numește științifică.
122

Biblioteca USARB răspunde bine nevoilor de informare și intereselo r
studenților și cadrelor didactice, principalii ei beneficiari, care, atunci
când doresc să caute informații cu privire la o anumită temă, au șanse reale
să găsească aici sursele necesare.
Doar câteva vorbe și date statistice merită amintite, tocmai pentru a
clarifica poziționarea acestei instituții ca structură universitară care
susţine procesele educaţionale şi ştiinţifice ale USARB: constituie, adună
şi gestionează colecţii; asigură accesul la resurse informaţionale de
calitate; organizează propriile activităţi sprijinindu-se pe ştiinţa
biblioteconomică. Grafic, situația materialelor existente în fondul
bibliotecii se prezintă net în favoarea domeniului științific.

De ce am ținut să precizez toate acestea? Personal am participat la
multă colectare de carte într-un scop asemănător: a furniza școlilor din
Republica Moldova cuvânt românesc. Plus, i-am făcut doamnei Harconița
o promisiune pe care mă căznesc să o duc la împlinire. De câte ori trec
granița, duc în jur de 25-30 de cărți cu mine, explicând – atunci când vreun
grănicer face exces de zel – de ce am nevoie de ele. Firește, am cu mine și
actele doveditoare, inclusiv un permis de ședere în Republica Moldova
(altă poveste ce ar merita relatată), care să-mi susțină prezența alături de
un număr oarecare de carte românească.
Această scriere se vrea, așadar, un apel către toți aceia care au drum în
Republica Moldova, în zona orașului Bălți, să ia cu dânșii câteva cărți în
limba română și să le lase în dar Bibliotecii Științifice a Universității de
Stat „Alecu Russo” din localitate. Faceți asta și veți avea parte de o
primire extrem de caldă, care aduce aminte că vorbim aceeași limbă în
ciuda unor voci care spun altceva.
Mă adresez și editurilor din România. Dacă fiecare dintre ele ar dona
Bibliotecii Universității din Bălți câte un exemplar din fiecare carte
tipărită, acel simbolic „Pod de flori”, despre care s-a tot vorbit în urmă cu
un sfert de veac, s-ar transforma într-un concret „Pod de cărți românești”.
Ar fi, pentru cei pe care-i numim frații noștri, un ajutor neprețuit.

Anca Sîrghie
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ÎN SIBIUL LUI RADU STANCA
LA 95 DE ANI DE NEMURIRE
Orice localitate cu edili înțelepți încearcă să-și ridice prestigiul prin
cinstirea personalităților care îi aparțin. Totul este să se înțeleagă corect ideea
acestei apartenențe, căci locul de obârșie al unor creatori de geniu ori savanți
de renume mondial nu este singurul criteriu. De ce ? Rareori se întâmplă ca o
personalitate să se împlinească profesional sau creator-artistic exact în locul în
care s-a născut. Exemple sunt o mulțime, de la Eminescu la Blaga, de la
Brâncuși la Eliade. Nici poetul-dramaturg Radu Stanca nu s-a stabilit în
orășelul Sebeș, unde se născuse în 5 martie 1920. De acolo avea să plece cu
familia lui după numai doi ani la Cluj, capitala culturală a Transilvaniei, unde
se va forma, urmând Liceul „George Barițiu” și începându-și studenția la
prestigioasa Universitate Regele Ferdinand, orientat spre Litere și Filosofie.
Totuși Radu Stanca avea să se împlinească profesional la Sibiu. Iată de ce o
bine întemeiată convingere a mea, ca trăitor în acest oraș transilvan și
cunoscând direct spectacolele puse în scenă de talentatul regizor, este că atunci

când la Sibiu zici martie, zici… Radu Stanca. Iubitorii creației atât de complexe
a lui Radu Stanca, poet baladist neîntrecut în literatura română, dramaturg
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aproape uitat, teatrolog cu o viziune reformatoare, eseist rafinat, nu mai puțin
actor și regizor ingenios, știu de ce în acest an erau motive speciale ca Sibiul
culturii să-l omagieze pe cel mai important om de teatru al orașului-cetate.
Semnalez aici cele câteva evenimente comemorative de care am cunoștință
până în prezent.
La Inspectoratul de Cultură din Sibiu în 5 martie 2015 s-a
desfășurat un recital dedicat lui Radu Stanca, spre a aminti adevărul că aici, în
„cetatea umbrelor” de care el s-a îndrăgostit și căreia el i-a dedicat cei mai mulți
și fecunzi ani ai vieții sale artistice, s-au ridicat sub pavăza lui câteva generații
de actori în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, Radu Stanca
a realizat la Sibiu, dar nu numai, spectacole de teatru deosebit de inteligente și
rafinate ca viziune, modele pentru viitorime prin „metaforele” scenice inedite,
menite „să reteatralizeze” viața scenei, care avea nevoie reală de o primenire în
„întunecatul deceniu” pe care cultura română îl traversa, tot mai amenințată de
sovietizare.
Adevărul este că Radu Stanca a făcut din Teatrul de Stat sibian unul
dintre cele mai invidiate scene ale țării, chiar dacă repertoriul acelor ani grei
era impus politic. Cu atât mai dramatic era resimțit de el eșecul dramaturguluiregizor care a montat la Sibiu 30 de spectacole, dar nu a văzut jucate la Sibiu,
unde activa ca director artistic la cea mai prestigioasă instituție de teatru,
niciuna dintre cele 15 piese scrise de el. Nici pe vreo altă scenă din țară piesele
lui nu au văzut antum lumina rampei, deși încercările de a rupe conspirația
respingerilor erau insistente, după cum reiese și din corespondența lui cu
prietenii, mai ales cu Ion Negoițescu, sintetizată în splendidul lor … Roman
epistolar, publicat în 1978. Care era secretul succeselor lui, ca regizor?
Conform concepției sale, Radu Stanca a avut totdeauna tactul de a lăsa pe actor
să-și gândească și să-și realizeze singur rolul. Regizorului îi revenea sarcina
transmiterii exigenței de a da tot ce are el mai bun pentru acel rol. Așa și-l
aminteau Eugenia Barcan, Ion Besoiu, Ovidiu Stoichiță, Teodor Portărescu,
Mircea Hândoreanu, Nicu Niculescu, Paul Mocanu și atâți alți actori cu care el
lucrase la Sibiu.
Astăzi Radu Stanca ar fi împlinit 95 de ani și dacă Domnul i-ar fi dat
zile până la această vârstă, desigur că literatura noastră contemporană era acum
mult, mult mai bogată. Fac această afirmație cu durerea de a-i fi cercetat
laboratorul de creație în perioada când îmi elaboram lucrarea de doctorat
dedicată lui, o abordare de pionierat, ca prim studiu monografic, și am realizat
câți muguri nedeschiși, câte schițe de piese, câte crochiuri de poezii nu au mai
avut șansa împlinirii. Cum poate oare pământul, mă gândeam îndreptându-mă
spre str. Tribunei, locul evenimentului comemorativ, să înghită nepăsător
asemenea minți geniale, ca aceea a lui Radu Stanca? Dar tragedia nu s-a oprit
în familia Stanca la moartea unui creator prolific la vârsta de 42 de ani, ci a
trecut ca un fier înroșit și prin făptura unicului său fiu, Barbu, care și-a urmat
tatăl după numai 6 luni, și aceasta din cauza unei greșeli medicale. Dintr-o
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familie strălucită de artiști, a rămas doar ea, frumoasa Doti, soția scriitoruluiregizor, care în scenariul tragic al Destinului, (la care adesea se face trimitere
în versurile din Ars doloris și în ciclurile care i-au urmat), și-a dedicat deplin
viața „împlinirii” postume a sorții unui creator strălucit prin publicarea operei
sale, rămasă în sertar, necunoscută până atunci. Sunt mulțumită să fi completat
această scoatere la lumină, atunci când la finele anului 2012 am publicat,
împreună cu profesorul Marin Diaconu, volumul Dăltuiri, apărut la Fundația
Națională pentru Știință și Artă, patronată de acad. Eugen Simion. Am scris și
prefața intitulată Prin cetatea de umbre a antumelor lui Radu Stanca la noul
volum dedicat lui Radu Stanca, având satisfacția că după o cercetare de peste
un deceniu în toată presa românească a perioadei antume ‒1932-1962 ‒ s-au
adus astfel la lumină poezii necunoscute, texte de publicistică, chiar și un
fragment din creația lui de teatru. Acum pregătim pentru tipar în aceeași echipă
un al doilea volum de restituiri, absolut necesar viitoarelor monografii, studii,
eseuri și ediții de Opere, pe care posteritatea scriitorului le reclamă fortamente
în această perioadă de penumbră, așezată peste textele lui dramaturgice,
îndeosebi. La Librăria Caron din str. Tribunei, Sibiu, am lăsat câteva
exemplare cu volumul Dăltuiri, pentru cei ce doresc să cunoască acea față
neștiută din creația scriitorului. Cu asemenea gânduri, am răspuns invitației
făcute de actrița Lerida Buchholtzer de la Teatrul Național „Radu Stanca” din
Sibiu, care an de an a susținut, împreună cu colegii ei, recitaluri din poezia
celui mai talentat baladist al literaturii române. Ele au fost prezentate în cele
mai diferite spații culturale ale urbei, spre a se adresa unor varii categorii
de public, iubitor de poezie. Și de data aceasta, selecția versurilor, (în care
actrița s-a ferit de cele mai cunoscute titluri), modul nuanțat de rostire spre a
evidenția pitorescul și misterul versurilor, pasiunea cu care le-a prezentat, mau lămurit că ea îl înțelege într-un fel aparte pe genialul poet. Da, există un
necunoscut Radu Stanca, altul decât cel din Corydon, din Un prinț valah la
porțile cetății sau din Silentium nocturn, (cu finalul atât de îndrăgit: „Iubito!n
noaptea asta-mpărătească/ Lasă doar tăcerea să vorbească”) pe care Lerida
Buchholtzer l-a descoperit… Au mai luat cuvântul profesorii Anca Sîrghie,
Ana Meliță și Vasile Rusu, dezvăluind varii fațete ale vieții și operei
scriitorului, care și azi este abordat și cunoscut mai ales ca poet. S-au depănat
amintiri de spectator legate de activitatea lui Radu Stanca la Sibiu. La rându-i,
poetul George Precup a uimit publicul prezent cu recitarea lui simțită și
vibrantă.
Îmi fac o datorie de onoare din a recunoaște că eu însămi am solicitat
adesea actrițele Geraldina Basarab și Dana Lăzărescu, alături de Paul Mocanu
și de fosta mea elevă Lerida Buchholtzer să completeze cu recitalul lor
programul pe care, fără excepție, îl organizez în luna martie cu studenții sibieni
spre a sărbători memoria lui Radu Stanca. În anul acesta, pe data de 17 martie,
la Universitatea „Alma Mater” din Sibiu am prezentat tema De la Mihai
Eminescu la Radu Stanca și grupul coral al studenților Universității „Alma
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Mater” a interpretat melodii originale, create de Angela Stoian, o fostă
absolventă, pe textele poeziilor Floarea –soarelui și Fata și Zmeul, cu
acompaniamentul la chitară al lui Dan Podoleanu, iar actorii Geraldina Basarab,
Rodica Mărgărit, Gabriela Neagu, Dana Taloș, Renate Muller Nica, Mihai
Coman, Cătălin Neghină și Liviu Vlad de la Teatrul Național care poartă la
Sibiu numele dramaturgului-regizor (Oare de ce nu apare acest nume și pe
fațada instituției, care în cel mai firesc mod ar trebui să includă anual în
repertoriu câte o piesă a autorului-ctitor de instituție?), au prezentat un recital
superb, așa cum ei ne-au obișnuit din anii precedenți, de altfel. Frumusețea
unică a acelui adevărat regal recitativ a derivat din faptul că fiecare actor a oferit
în amfiteatrul 1 al Universității, cele mai iubite versuri din creația lui Radu
Stanca, fiecare recitându-le în stilul său și desigur adecvat textelor selectate.
Publicul format din studenți, cadre didactice și sibieni invitați a primit cu
emoție revărsarea de simțire aprinsă, de pitoresc imagistic, de atmosferă
fantastă desprinse din versurile poetului. Un asemenea florilegiu poetic, oferit
de actorii Teatrului sibian cu profesionalism și entuziasm nu va fi uitat de tinerii
care sunt astfel îndemnați să se apropie de creația lui Radu Stanca. De altfel,
aceiași actori au desfătat în zilele trecute pe liceenii de la Colegiul „Octavian
Goga” și pe studenții Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu. Este o inițiativă salutară pentru care îi felicităm. Un concurs de creație
literară și plastică de la Colegiul Național „Octavian Goga”, aflat la prima lui
ediție, scoate revista “Radu Stanca-pașii poetului prin burgul medieval“, având
și o secțiune a traducerii versurilor lui Radu Stanca în limbi străine, ca exercițiu
propus liceenilor din întreaga țară. Este o inițiativă salutară, chiar dacă se cerea
ca textele cuprinse în acest cuprins al revistei să fie mult mai atent corectate ca
ortografie și punctuație.

Momentul cultural al zilelor de martie la Sibiu ar trebui proliferat în anii viitori
la nivelul fiecărui liceu, precum și în mediile studențești ale orașului, ca un
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semn benefic sub care se reînnoiește elanul de cunoaștere a personalităților
importante ale culturii naționale printre care tinerii pot găsi modele pentru
propria devenire. Poezia barocă a lui Radu Stanca pune în ecuație Timpul,
Viața și Moartea, purtând patina unui ev apus în versuri de o debordantă
fantezie și de o armonie cristalină. Un asemenea spectacol bogat ca mesaj, cu
invitați mai ales din rândurile tinerilor, care merită să conștientizeze deplin o
atare dovadă de prețuire pentru unul dintre Larii și Penații cetății de pe Cibin,
spectacol care ar fi implicit și un îndemn la lectură a operei scriitorului Radu
Stanca, ar putea fi pentru toți cei ce iubesc frumosul estetic un mod simbolic
de intrare spirituală înaltă, bogată ca vibrație sufletească, în anotimpul
primăverii.
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IOAN ADRIAN POPA

Simpozionul „Lumină lină” – un maraton de inimă, minte şi literatură
Vineri, 6 martie, cu începere de la ora
15.00, într-un salon al Hotelului „Cetate” din Alba
Iulia, a avut loc un eveniment literar de excepţie
– Simpozionul „Lumină lină”. El a fost
organizat de Revista lunară de cultură, ştiinţă
şi artă „Gând românesc”, din municip iul
nostru, în parteneriat cu Revista „Lumină lină”
a Institutului Român de Teologie Ortodoxă
din New York. În fapt, „eroii” principali ce au
făcut posibilă manifestarea culturală au fost
fondatorii celor două reviste – Virgil Şerbu
Cisteianu, respectiv preot dr. Theodor Damian.
Primii înscrişi la cuvânt au fost chiar cei
menţionaţi anterior. Virgil Şerbu Cisteianu (gazda şi
coordonatorul acţiunii) a urat bun sosit oaspeţilor din ţară
şi
străinătate, apoi a recitat pasaje din poemul „Lumină lină” al lui Ioan
Alexandru, neomiţând să arate că motivul „luminii” se regăseşte şi în creaţii
lirice semnate de: Arghezi, Blaga, Coşbuc, Vieru, Alecsandri, Stănescu,
Voiculescu, Topârceanu. La aceştia lumina e „aur şi parfum”, a „fost creată în
ziua întâi” devenind „lumina ochilor şi a soarelui”. Iar deasupra luminii
cântate de poeţi stă cea a strălucirii lui Dumnezeu. Ion Heliade Rădulescu a
uzitat expresia „de-aici a răsărit soarele românilor”, făcând trimitere la
„lumina dată de Şcoala Ardeleană, cu precădere a Blajului”.
Prof. dr. Theodor Damian, venit tocmai din New York, unde e paroh
la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi profesor de filosofie şi etică la
Facultatea de Ştiinţe Sociale „Metropolitan College”, a ţinut un discurs, într- o
română impecabilă, în care a abordat tema vieţii comunităţii româneşti din
S.U.A., reliefând că „ea nu e bogată material, ci mai ales sufleteşte”. Tot el a
accentuat ideea că românii din diaspora se străduiesc ca – prin artă, credinţă şi
produse literare – să-şi păstreze intact filonul tradiţional ce-i particularizea ză
în lume. A mărturisit că la Alba Iulia a venit „ca la un praznic luminos”, căci
dragostea de condei îi uneşte pe români, făcându-i să fie oriunde „ca fraţii
împreună”. În viziunea lui „opusul concurenţei în artă e promovarea ei”, adică
exact ce s-a dorit prin organizarea, de 20 de ani încoace, a Zilelor „Lumină
lină”, de fiecare dată în alt oraş al României. Ca semn al recunoaşterii valorii
şi trudei sale pe tărâm teologic, literar şi pedagogic i s-a oferit o diplomă de
excelenţă din partea Revistei „Gând românesc” şi a Editurii „Gens Latina”.
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Au vorbit apoi despre condiţia intelectualului în zilele noastre,
provocările editoriale, frumuseţea sau greutăţile activităţii redacţionale şi
capacitatea oamenilor de litere de a-şi construi „punţi” de colaborare, scriitor i
importanţi precum: prof. dr. Dorel Cosma, prof. univ. Anca Sîrghie, Maria
Petrescu Muguraş (redactorul şef adjunct al revistei „Destine literare” din
Canada), Menuţ Maximinian, redactor şef la ziarul „Răsunetul” din Bistriţa,
Elena M. Cîmpan, (de la Centrul Cultural Municipal Bistriţa), Viorica Cazan,
Mugurel Sorin Bota, Mariana Pândaru (redactor şef al revistei „Ardealul
literar”), George V. Precup, Silviu Guga, Mariana Moga etc. Ei au venit în
Cetatea Marii Uniri din: Republica Moldova, Braşov, Hunedoara, Iaşi,
Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Dej, Lugoj. Mulţi dintre
aceştia şi-au completat intervenţiile verbale cu recitări/lecturi din opere
proprii. La mare cinste au stat prezentarea şi lansarea revistelor: „Lumină lină”
(New York), „Destine literare” (Montreal), „Lumina slovei scrise” (Sibiu),
„Conexiuni” (Bistriţa), „Ardealul literar” şi „Semne” (Deva), „Gând
românesc” (Alba Iulia), precum şi a altor cărţi sau ziare, toate caracterizate de
o excelentă calitate publicistică

Foto; de la stânga la dreapta: Virgil Şerbu Cisteianu, Anca Sârghie, Theodor
Damian, Dorel Cosma, Muguraş Maria Petrescu
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şi tipografică. Accente au fost puse şi pe rolul pe care îl joacă în lumea de azi
cenaclurile literare (din ţară şi diaspora), ca grupuri de elite intelectuale ce ţin
nealterate sfântul grai românesc şi valorile specific naţionale.
Per ansamblu, evenimentul a fost o reuşită deplină, o cale de a afirma că
românii, oriunde s-ar găsi pe mapamond, ştiu să fie uniţi, nu dezbinaţi, că
literatura apropie destine şi conştiinţe. În aceste vremuri în care politica e un
„teren minat”, cultura e „o oază de calm şi sfinţenie în deşertul larmei
cotidiene”. Alba Iulia nu poate fi decât mândră că a fost aleasă drept locaţie a
unei asemenea manifestări, după ce anii precedenţi ea s-a desfăşurat la:
Bistriţa, Reşiţa, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Constanţa. Prin ea s-au strâns laolaltă
scriitori cu stiluri diverse, însă toţi „tari ca piatra şi flexibili ca apa”. Păcat că
la o acţiune de aşa anvergură nu a fost prezent niciun oficial local din sectorul
administrativ ori reprezentanţi ai vreunei instituţii de cultură judeţene.
Prestanţa oaspeţilor şi profunzimea subiectelor abordate ar fi impus asta
(Ziarul „Unirea” din data de 10 martie 2015).

NOTA REDACŢIE: În ceea ce priveşte simpozionul ,, Lumina lină” din 6
martie anul 2015, desfăşurat la Alba Iulia, revista „Gând românesc”
intenţionează să scoată un supliment literar. Rugăm pe toţi scriitorii prezenţi
la acest simpozion să ne trimtă impresii şi câte 5 poezii însoţite de un cv,
prozatorii o proză scurtă şi criticii literari o cronică scurtă. Materialele să fie
trimise până în data de 15 aprilie a.c.
Colegiul de redacţie al revistei, mulţumeşte reacţiei ziarului ,, Unirea”
pentru modul cum a înţeles să sprijine acţiunea noastră.

131

SOCIETATEA CULTURALĂ APOLLON - ROMÂNIA
ASOCIAŢIA CULTURALĂ “GÂND ROMÂNESC - GÂND EUROPEAN”,
ALBA IULIA
CENTRUL CULTURAL “SF. MIHAIL ŞI GAVRIL”, SECTOR 2,
BUCUREŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 195, SECTOR 3, BUCUREŞTI
Festivalul Internaţional de Poezie pentru elevi

,,Zilele Nichita Stănescu”,
Ediţia a IX-a, 29, 30 şi 31 martie 2015, Bucureşti, România
Catedrala “Sf.Împ. Constantin şi Elena şi Sf. Nectarie” din Urziceni

duminică, 29 martie 2015, ora 10.oo
Deschiderea oficială a Festivalului a avut loc prin oficierea unei Slujbe de
pomenire a poetului Nichita Stănescu oficiată de Pr. Bogdan Ionuţ STANCU Protopopul Urzicenilor, cu participarea membrilor Societăţii Culturale Apollon şi a
unor oameni de cultură locali.
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Şcoala Gimnazială Nr. 195, Sector 3, Bucureşti,
luni, 30 martie 2015, ora 14.oo
Cea de a doua zi a Festivalului Internaţional de poezie pentru elevi “Zilele
Nichita Stănescu”, ediţia a IX -a a debutat la Şcoala Gimnazială Nr. 195, Sector 3,
Bucureşti, în prezenţa unui impresionant număr de elevi şi cadre didactice.
Societatea Culturală Apollon a fost reprezentată de poetul şi publicistul
George Călin - preşedinte fondator, poetul Vasile Groza - vicepreşedinte, poeta
Victoria Milescu, poetul basarabean Vasile Căpăţână - preşedinte executiv al
Asociaţiei Culturale “Ideal” din Chişinău, Moldova şi cunoscutul compozitor român
Ilie Văluţă, regizor muzical al Postului de televiziune Tele Moldova 1 - Chişinău.
Poetul George Călin a prezentat activitatea Societăţii Culturale Apollon şi a
revistelor de cultură, artă şi civilizaţie Apollon şi Apollon Junior, după care a ţinut să
precizeze ca este prima data după opt ani de activitate când a trebuit să părăseasca
municipiul Urziceni. A mulţumit celor prezenţi în sală şi a făcut o precizare
importantă pentru desfăşurarea acestei ediţii a festivalului - implicarea materială a
Asociaţiei Culturale ,,Gând Românesc, Gând European" din Alba Iulia.
Această asociaţie condusă de scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, s-a decis să
acorde Marelui premiu “Nichita Stănescu”.
Premiul constă în: publicarea unui volum de versuri cu un conţinut de până
la 100 poeme, dar nu mai puţine de 50, ale autorului/ autoarei, desemnat(ă) de juriul
concursului în 100 exemplare.
Publicarea volumului se va face până în luna septembrie 2015 şi va fi lansat
în cadrul celei de a IV a Sesiuni a Cenaclului literar naţional ,,Gând Românesc" care
va avea loc în luna septembrie a.c., în Aula Magna a Universităţii „1 Decembrie
1918" din Alba Iulia şi în localitatea natală a dvs dacă se întrunesc anumite condiţii.
Editura “Gens Latina” acordă premii şi menţiuni constând din volumele
,,Aspecte despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu", autor Virgil Şerbu Cisteianu;
,,Din Lirica feminină a Basarabiei", autor Virgil şerbu Cisteianu; ,,La nunta
Zamfirei", autor Virgil Şerbu Cisteianu.
Revista ,,Gând Românesc" acordă 5 premii pentru 5 tineri poeţi-poete
constând din publicarea unui grupaj de versuri în revistă.
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Colegiul de redacţie al revistei ,,Gând românesc", acordă 3 premii constând
dintr-un abonament pe 6 luni la revista „Gând Românesc”, începând din luna aprilie
2015.
Iată cum aceşti oameni de suflet, pătrunşi de sentimentul naţional, au pus
umărul la întrajutorarea Societăţii Culturale Apollon, pentru buna reuşită a acestui
festival de poezie pentru elevi. Felicităm pe scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu şi echipa
sa redacţională care a luat această hotărâre.
CONCURS DE RECITARE DIN OPERA POETULUI NICHITA STĂNESCU

Secţiunea peste 10 ani
Elevii înscrişi în acest concurs au dat dovadă de seriozitate în recitarea
poemelor alese, de aplecare spre opera marelui nostru poet Nichita Stănescu şi de o
conduită nemaiîntâlnităîn ultima vreme prin unităţile de învăţământ românesc.
Juriul concursului a decis foarte greu, lista câştigătorilor şi s-a luat decizia de
a se acorda trei premii (I, II şi III), iar restul concurenţilor au primit Menţiune.
Astfel că această listă arată aşa:
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PREMIUL I - Andrei Atanasiu - Şcoala Gimnazială nr. 195, Sector 3
Bucureşti, care a primit un abonament pe 6 luni la revista Apollon Junior, începând
din luna aprilie 2015, manuscrisul „Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”,
fanionul Apollon, diploma, cărţi semnate de Virgil Şerbu Cisteianu, George Călin şi
un CD - Cutiuţa muzicală – vesruri Vasile Groza.
PREMIUL II - Iulia Cîşu - Şcoala Gimnazială nr. 195, Sector 3 Bucureşti un abonament pe 6 luni la revista Apollon Junior, începând din luna aprilie 2015,
manuscrisul „Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”, fanionul Apollon,
diploma, cărţi semnate de Virgil Şerbu Cisteianu şi George Călin şi un CD - Cutiuţa
muzicală – versuri Vasile Groza
PREMIUL III - Nicolae Radu - Şcoala Gimnazială nr. 195, Sector 3
Bucureşti, a primit un abonament pe 3 luni la revista Apollon Junior, începând din
luna aprilie 2015, manuscrisul „Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”,
fanionul Apollon, diploma, cărţi semnate de scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu şi poetul
George Călin
MENŢIUNE - la această categorie de premianţi Juriul concursului a decis în
unanimitate să acorde manuscrisul „Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”,
fanionul Apollon şi diplome. Au primit Menţiune următorii elevi: Celiana Zvarici,
Iulia Alexandra Eftimiu, Cristina Radu, David Barac, Luca Scarlat, Daria Mazilu,
Andreea Preda, Claudia Vişan, Filip Georgiu, Alexandra Cristescu, Robert Stoican,
Irina Gavrilescu, Vlad Mihalache, Maria Paraschiv şi Maria Stroe.
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CONCURS VIAŢA ŞI OPERA POETULUI NICHITA STĂNESCU
Prezentări Power Point
Juriul concursului a acordat tuturor participanţilor Diploma „Nichita
Stănescu – 2015” - manuscrisul „Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”,
fanionul Apollon, astfel au for premiaţi următorii elevi: Claudia Stanciu, Ana Lucuţă,
Şerban Georgescu, Toma Voica, Xsara Ivanescu, Daria Necula, Călina Niţă, Alisia
Stamatoiu, Ana Pintilie, Radu Tănăsuică. Toţi elevii premiaţi au fost de la Şcoala
Gimnazială nr. 195, Sector 3 Bucureşti. Elevii participanţi la cele două concursuri au
fost coordonaţi de: prof. VOICU ŞTEFANIA, prof. DINŢICĂ ALINA, prof.
TOLESCU IONUŢ - Directori ai Şcolii Gimnaziale Nr. 195, sector 3, Bucureşti
precum şi colectivul profesorilor de limba şi literatura română format din: prof.
OANA RALUCA RUSAN, prof. PANAIT MIHAELA, prof. OLTEANU OANA,
prof. IGNAT LIDIA, prof. COROIAN LIDIA, prof. IFRIM MĂDĂLINA şi doamna
bibliotecar TOADER CARMEN. Toţi profesorii coordonatori au primit manuscrisul
„Belgradul în cinci prieteni – Nichita Stănescu”, fanionul Apollon, diplome şi cărţi.
CENTRUL CULTURAL “Sf. Mihail şi Gavril”,
Sector 2, Bucureşti
marţi, 31 martie 2015, ora 14.oo
Activităţile culturale din ultima zi a Festivalului Internaţional de Poezie
pentru elevi “Zilele Nichita Stănescu”, ediţia a IX -a, s-au desfăşurat la Centrul
Cultural “Sf. Mihail şi Gavril”, Sector 2, Bucureşti şi a cuprins: Simpozionul literar
“NICHITA STĂNESCU - MEREU REBELUL ÎNGER BLOND”, Concursul de
recitare din opera lui Nichita Stănescu - Secţiunea sub 10 ani şi Gala de decernare a
Premiilor.
CONCURS DE RECITARE DIN OPERA POETULUI NICHITA STĂNESCU
Secţiunea sub 10 ani
La această secţiune au participat elevi din clasa I step by step ai Şcolii
„Alexandru Odobescu” Nr. 1 din municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa, coordonaţi
de doamna prof. Elena Atanasiu. După audiţia recitărilor, juriul a decis ca toţi elevii
înscrişi în concurs să primească PREMIUL I, fără nicio departajare. Au participat în
concurs: Ioana Miruna Truşcă, Sophia Dobre-Nicolae, Rareş Bogdan Mărgărit,
Andreea Chira, Tania David, Sorana Sava şi elevul de clasa a III -a David Duţu.
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Recitalul de poezie al micuţilor elevi s-a încheiat cu un recital din creaţia
poetului Nichita Stănescu susţinut de actriţa Doiniţa Ghiţescu.
Simpozionul literar
“NICHITA STĂNESCU - MEREU REBELUL ÎNGER BLOND”
Simpozionul a început cu prelegerile: scriitorului George Călin “Tinereţea
lui Nichita”; scriitorul Geo Călugăru “Nichita sub ploaia cuvintelor”; poetul Gim
Laurian, “Nichita - ecoul unei generaţii”; poeta Victoria Milescu “Între cuvânt şi
metaforă”.
S-au înscris cu comunicări în cadrul simpozionului şi alte personalităţi
culturale, amintim aici pe: doamna profesor Floarea Necşoiu, poetul şi regizorul Ioan
Maftei Buhăieşti, poetul Liviu Zamfirescu, poeta Maria Niculescu, poetul Ioan Raţiu,
poeta Elena Anghel, poetul Mircea Popescu, poeta Ioana Stuparu, doamna profesor
Micu Ecaterina, scriitoarea Romaniţa Maria Ştenţel şi doamna profesor Oana Raluca
Rusan.
Gala de decernare a Premiilor Festivalului Internaţional de Poezie pentru elevi
,,Zilele Nichita Stănescu”,
Ediţia a IX-a, 29, 30 şi 31 martie 2015, Bucureşti, România
După acordarea premiilor menţionate mai sus, poetul George Călin a acordat
Diplomele „Nichita Stănescu – 2015” unor personalităţi prezente(poeta Maria
Niculescu, poeta Victoria Milescu, scriitorul Geo Călugăru, doamnei Gabriela Dancu,
doamnei Valentina Zamfir) şi a anunţat numele celorlalte personalităţi care au primit
această diplomă cu ocazia manifestărilor culturale din acest an: academicianul poet
Nicolae Dabija de la Chişinău, Moldova; academicianul poet Valeriu Matei,
directorul Institutului Cultural Român „Miahi Eminescu” de la Chişinău, Moldova;
scriitorul Ioan Barbu, preşedintele fondator al Asociaţiei Culturale „Curierul de
Vâlcea” din Râmnicu Vâlcea; scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, director general al
Asociaţiei Culturale ,,Gând Românesc, Gând European", al Editurii Gens Latina şi al
revistei ,,Gând Românesc" din Alba Iulia; editorul Raluca Mihaela Tudor, director
executiv al Editurii Rawex Coms din Bucureşti; scriitorul Florentin Popescu, director
al revistei „Bucureştiul literar şi artistic”; poetul Dumitru Dumitrică; artistul plastic
Vasile Szloga; artistul plastic Tudor Meiloiu şi scriitorul Pompiliu Manea din Cluj
Napoca.
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Anul acesta Societatea Culturală Apollon a acordat două „DIPLOME DE
EXCELENŢĂ ÎN CULTURĂ”, acestea le-au revenit Şcolii Gimnaziale nr. 195,
Sector 3 Bucureşti şi Centrului Cultural “Sf. Mihail şi Gavril”, Sector 2, Bucureşti.
Sprea sfârşitul manifestării artistul plastic Vasile Szloga a cerut cuvântul şi a ţinut să
menţioneze „De când a-nceput acest eveniment prietenul nostru George Călin, ne
împarte diplome şi daruri la toţi cei prezenţi, dar lui nu i-a dăruit nimeni nimic şi
pentru a echilibra acest lucru am să-i dăruiesc eu un portret pe care i l-am realizat în
luna ianuarie, pe acril/carton!”
Festivalul Internaţional de Poezie pentru elevi ,,Zilele Nichita Stănescu”,
Ediţia a IX-a, 2015 s-a încheiat în amurgul zilei cu o recitare sustinută de poetul
George Călin cu versuri din volumul „lacrimi pe floare de lotus” aflat în pregătire
pentru tipar.
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR!
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi
corectate de către dvs. respectând următoarele:
1. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le
trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe
care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrise le
nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru
conţinutul materialelor. Această responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON prin
rezervare anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL
NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 aprilie 2015
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE aprilie
2015 INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament
anual fiind de 150 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac decât abonamente
anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30,
judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa Internet;
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
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