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

,,Niciodată nu prea mi-au plăcut revistele literare ca să fiu sincer, din pricină
că ele au devenit mai devreme sau mai târziu exponentele unui grup literar. Mă
şi întreb dacă o revistă literară poate să fie foarte obiectivă? Dacă chiar felul în
care se face o revistă literară şi cum sânt gândite, ideea de revistă literară, este
o idee obiectivă. După cum nici gazetăria nu cred că se poate absolut obiectiv.”
NICHITA STĂNESCU
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DUMITRU MICU

Controversatul Nae Ionescu
Trei sunt personalităţile cele mai controversate din
întreaga istorie a culturii românești: Macedonski, Călinescu
și (nu în mai mică măsură) Nae Ionescu. Asistent al lui C.
Rădulescu-Motru, conferențiar, apoi (din decembrie 1937)
profesor agreat de istoria logicii și metafizică la
Universitatea din București, acesta din urmă s-a bucurat, în
perioada interbelică, de o admirație a studenților săi cu
nimic mai prejos de cea stârnită, înainte de primul război
mondial, de N. Iorga, exprimată scriptic, în epocă, îndeosebi
de către cei mai străluciți dintre respectivii studenți, precum
Mircea Eliade și Mihail Sebastian. Prin aceștia, și prin alți
colaboratori ai ziarului Cuvântul, pe care l-a condus, – dar,
în primul rând prin propria sa activitate publicistică –
admirația suscitată de tânărul dascăl s-a extins considerabil și dincolo de zidurile
instituțiilor de învățământ, ajungând chiar să fanatizeze largi cercuri ale tineretului
intelectual. Nu însă fără a determina și atitudini contrare. Intelectualitatea neademenită de
ideologia în tot mai violentă expansiune a forțelor ce voiau să reorienteze primejdios
politica de stat n-a întârziat să acționeze pentru dărâmarea mitului construit prin
idolatrizarea lui Nae Ionescu. Lovinescu, Ralea, Călinescu, Şerban Cioculescu, militanții
presei de stânga au denunțat viguros, cu intransigență, caracterul considerat nociv al
filosofiei propagate de mentorul așa numiţilor „trăiriști”. Confruntarea dintre aceste două
orientări nu s-a încheiat odată cu perioada istorică în care s-a declanșat. Nae Ionescu își are
și astăzi adepți și contestatari pasionați. De aceea, o prezentare obiectivă a ideilor lui poate
deveni oportună.
Cei ce au trăit în preajma lui Nae Ionescu și au lucrat cu el (colegi, studenți) îl
prezintă ca „om leneș la scris” (Constantin Beldie, Mircea Vulcănescu), ca profesor care
nu-și redacta cursurile, nici măcar nu și le pregătea, ci (doar uneori) „venea cu o notiță
scrisă pe o cartede vizită”. N-a scris nimic de amploare, în afara tezei de doctorat. Prefera
scrisului oralitatea, muncii în bibliotecă, gazetăria. Singura carte ce i-a apărut în timpul
vieții (1937) e o culegere de articole, întocmită în 1937, de Mircea Eliade. I se
stenografiau, în schimb, prelegerile îi erau multiplicate. În 1925, studenţi dintre cei mai
devotați (D.C. Amzăr, Constantin Floru, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Alice
Botez) au început să litografieze stenogramele (primele astfel valorificate fiind Istoria
logicii, Filosofia religiei, Teoria cunoștinței, Problema salvării) și mai târziu, postum, au
reușit să tipărească unele dintre ele: Istorie logicei (1941), Metafizica. Teoria cunoașterii
metafizice I, Cunoașterea imediată II (1942), Cunoașterea mediată (1944); Logica generală
(1943). În timpul războiului, a văzut lumina tiparului și culegerea Izvoare de filosofie
(1943-1944), ce cuprinde, între altele, menționata teză de doctorat. Publicarea operelor lui
Nae Ionescu va fi reluată, în alte condiţii, după 1989, o seamă de edituri, inclusiv una
italiană, întrecându-se în a tipări şi retipări tot ce provenea de la el. Apar volume ca Per
una filosofia della religione (1990), Curs de metafizică (1991), Curs de istorie a logicii
(1993), Curs de logică (1993), Neliniștea metafizică (1993), Prelegeri de filosofia religiei
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(1993), Suferința rasei albe (1994), Între ziaristică și filosofie (1996), Curs de filosofia
religiilor (1998), Tratat de metafizică (1999), Teologia. Integrala publicisticii religioase
(2003), se editează şi Corespondenţa de dragoste a filosofului cu soţia și jurnalul fiicei
sale, Elena Margareta Ionescu, „cu și fără Nae Ionescu” (1999). Editura Roza Vânturilor a
întreprins tipărirea tuturor operelor sale, într-o serie de 10 volume. Gânditorului i s-au
consacrat o sumedenie de scrieri, mai ales evocative, dar și exegeze. Cercetătoarea Dora
Mezdrea i-a întocmit o bibliografie monumentală în patru tomuri (2001-2005).
Vocației scrisului, Nae Ionescu i-a dat curs nemijlocit pe tărâmul publicistic. E
posibil să fi încercat în tinereţe și meşteşugul versificației, deşi e greu de crezut că e a lui o
plachetă de 18 pagini, Meseriaşul, apărută în 1913, la... Slobozia, sub semnătura Nae
Ionescu. Ca ziarist, s-a realizat plenar la Cuvântul, articolele sale, pe teme de politică
internă și exeternă, filosofice, religioase, bisericeşti, de cultură generală, de literatură, de
pictură, posedând însușiri literare prin pulsația afectivă, prin percutanța expresiei, prin
francheţea incisivă a formulărilor, prin agilitatea jongleriilor de idei, analoagă unei mişcări
de floretă, prin nervul polemic, printr-o oralitate stilizată, pigmentată uneori cu plasticități
de umor plebeu, prin vervă, prin causticitate, prin spontaneități antifrastice, prin paradox.
Nu în ultimul rând, print-o sofistică rafinată, prin argumentări de o stringentă logică
redutabilă, pornită din premise eronate, din concepţii în contrast cu spiritul veacului. Situat
pe poziții autohtoniste radicale: antioccidentale, antidemocratice, antiliberale,
antiprogresiste, orientaliste, retrograde, obscurantiste, el ergumentează sclipitor (nu și
convingător) legitimitatea misticismului, necesitatea dogmei, nocivitatea naţionalismului, a
scientismului, a intelectualismului, oportunitatea dictaturii, a celei de dreapta. „Drumurile
noastre”, ale creştinilor ortodocşi, spre deosebire fundamentală de ale protestanților,
insisten şi înverșunat criticaţi, „merg – scrie directorul Cuvântului – pe la Getsemani, prin
grădina jertfei acceptate; credo quia absurdum este doar durerosul sacrificiu al intelectului,
pe care orice creștin trebuie să-l facă: senin și cu convingere, căci e sacrificiul trupului”.
Pledând pentru acceptarea dogmei religioase, pentru urmarea principiului „Crede şi nu
cerceta”, teologul laic susţine că acestea exprimă un „adevăr intuitiv, deschis de revelație”,
„un imperativ categoric”, „o axiomă, evidentă prin ea însăși, pentru rațiunea purificată și
potențată prin rugăciune şi prin fapta creștină”. Întrucât „arătările lui Dumnezeu nu cad
sub puterea noastră de înțelegere”, „nimic din cele ce sunt ale Lui, dintr-ale Lui nu se
explică, ci pur și simplu se acceptă”. Tentativele de a întemeia știinţific adevărurile religiei
sunt, după el, de-a dreptul ridicule, și, de altfel, „cei mai aprigi apărători ai «științei» au
fost întotdeauna analfabeţi”. Asumându-și funcţia de apologet fanatic al spiritului religios,
Nae Ionescu se lansează în aserţiuni discutabile, dar impresionante prin pasionalitatea
concentrată în formulări apodictice: „(...) învierea, ca și înălțarea la cer (...) nu sunt minuni
decât în ordinea veacului şi a rațiunii; dar sunt realităţi și existențe firești în ordinea care
ţine de domeniul credinței (...) Simbol? Nu. Ci FAPT. Simbolic poate fi cel mult limbajul
nostru. Faptele însă nu pot fi simbolice, ci numai fapte, pur și simplu. A înviat Christos. Nu
Christos-Dumnezeu, ci Christos-Omul, anticipând învierea noastră la sfârșitul veacului
(...). Patimile, răstignirea și învierea nu sunt simboluri, ci fapte. Ele nu «însemnează», – ci
«sunt»”.
Acelaşi limbaj sentenţios, în articolele de ideologie social-politică, de filosofie a
istoriei, ca şi, cu atât mai mult, în cele politice pur şi simplu. În diametrală opoziţie cu
susținătorii modernităţii, ai necesității de integrare în civilizația și cultura europeană, în
modul de existenţă propriu vestului, Nae Ionescu afirmă că „Europa nu există”, că e doar o
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„ficțiune”, și una „nu numai lipsită de eficacitate, ci de-a dreptul primejdioasă”, întrucât nu
există o „unitate spirituală” europeană. „Spiritul european”, după el, „nu e o realitate
unitară, ci numai unul din aspectele (...) unui conglomerat de spiritualități, – impenetrabile,
ca toate formele de cultură”. „Ceea ce numim noi astăzi spirit european este o atitudine
precumpănitor anglo-saxonă, (...) care nu izbutşte a încadra decât nord-vestul Europei”.
Refuzul de a recunoaște o unitate spirituală continentului nostru, și implicit respingerea
europenizării, îl duce pe ziarist la sfidarea latinității, considerată a fi „în bună parte o
prejudecată”. În ordinea politică, „latinitatea” înseamnă, pentru el, Franţa. Franţa fiind
promotoarea istorică a spiritului democratic, și rămânând exponenta acestuia, ideologul
dreptei românești nu poate decât să dezaprobeze iubirea compatrioților aăi pentru această
ţară, găsind-o „unilaterală”. „(...) nu suntem siguri, zice el, dacă acestei iubiri a noastre ăi
corespunde, din partea francezilor, una la fel. Mişcări de generozitate față de noi sunt rare
(...) noi îi iubim; ei – cel mult se lasă iubiţi”. Polemizând cu francofonii, cu occidentalizaţii
în general, repudiind opiniile potrivit cărora datorăm recunoștința aliaţilor noştri din
primul război mondial, îndeosebi francezilor, pentru întregirea ţării, Nae Ionescu
argumentează, nu fără forţă nota, că de pe urma alianței cu Antanta n-a profitat doar
România, ci și ţările Antantei. Mai mult decât atât, alianţa s-ar fi realizat „nu pentru că
aveam noi nevoie, ci pentru că le era de nevoie francezilor”. „Paradoxală”, potrivit
calificării lansatorului însuşi, aserțiunea este și vădit inexactă, viciată prin exces și
unilateralitate. Judecând in abstracto, contrar propriului său principiu, frecvent enunțat,
gânditorul politic susţine că, în urma primului război mondial, noi ne-am recuperat
ţinuturile înstrăinate, chiar dacă n-am fi participat la el: în virtutea dreptului la
autodeterminare, ce a constituit principala cucerire a popoarelor, obținută prin sacrificiile
făcute în marea conflagrație. „Cui, în adevăr, datorăm noi unitatea națională?” întreabă
retoric profesorul de logică. şi răspunde, peremtoric: „Voinţei fraţilor noştri de peste
Carpaţi şi Prut, care au hotărât că vor să fie una cu noi (...). Li s-ar fi putut refuza
ardelenilor şi basarabenilor dreptul de a se uni cu noi? Evident, nu”. Riscantă afirmație! În
fobia sa faţă de Occidentul modern, faţă de structurile lui sociale, faţă de democraţie,
autohtonistul intransigent apreciază, împreună cu toți teoreticienii reacţionari ai dezvoltării
„organice” ca nefast procesul istoric traversat de ţările românești sub influenţa spiritului
revoluţionar francez. În înţelegerea lui Nae Ionescu, „statul nostru modern nu e cu adevărat
românesc”, şi nu e autentic românească nici cultura creată sub oblăduirea lui. E o cultură
falsă. Împrăştiind, fără specificare, această opinie dezvoltată de C. Rădulescu Motru, în
Cultura română și politicianismul (1904), doctrinarul Cuvântului enunţă rezumativ, în
termeni incriminanți: „Toată falsitatea şi artificialitatea culturii româneşti, de aproape 100
de ani încoace, e rezultatul încercărilor făcute la noi de a se transpune – nici măcar de a se
transplanta deci! – în realităţile moldavalahe anumite forme de viaţă apusene care acolo se
născuseră în adevăr în chip organic”. Dar, tranșează el, „nu se poate construi dacât pe baze
autohtone”. Pentru neamul nostru, autohtonism înseamnă, evident, românism, dar nu unul
de paradă, şi nici măcar unul de angajare programatică, sub impuluri din afară, în serviciul
propăşirii societății românești. Cei aflați în această din urmă situaţie pot fi „buni români”,
fără să fie români adevăraţi, români pur și simplu. Protagoniştii occidentalizării, un Samuil
Micu, un Ion Brătianu, de exemplu, au fost „buni români”, dar nu au simțit românește.
Căci „nu e nevoie să fii român, ca să faci ce a făcut Micu”. Iar, Ion Brătianu a fost „bun
român”, adică a avut cele mai bune intenții pentru poporul și statul nostru, – dar «român»
nu a fost”. De ce „bunii români” nu sunt „români” fără nicio apoziție? Pentru că, în
concepția lui Nae Ionescu, ca și a lui Nichifor Crainic, implicatul definitoriu al „României”
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este ortodoxia. „A fi «bun român», ci român pur și simplu, înseamnă a fi şi ortodox”. Din
asemenea premise, emitentul trage, în 1930, concluzii prefigurând plasarea lui politică
alături de extrema dreaptă. Chiar mai înainte, în perioada sa național-ţărănistă, de altfel, el
preconiza transformarea P.N.Ţ. într-o „organizaţie de mase şi instituirea dictaturii
maselor”. Consilier regal, Nae Ionescu discuta cu suveranul, potrivit unei rememorări,
modalitatea în care acesta putea să-şi instaureze dictatura personală. În seria articolelor
despre Iuliu Maniu din vara anului 1930, el opinează că „marile personalităţi au dreptul la
pretenția de a sparge formele prea strâmte ale constituţiei, pentru a ridca digurile care
zăgăzuiesc și comprimă puterile creatoare şi pentru a lăsa drum liber acestor puteri”.
Regimul constituţional fiind, în interpretarea sa, „valabil numai în vremuri normale”,
stăpânit fiinde de „energii mediocre”, devenind inoperant „în perioadele de subnormal ale
puterilor creatoare”, „dictatura nu e o formă de administrare a forțelor naţiunii care să
trebuiască a fi principial combătută”. În momentul istoric al articulării acestei fraze,
dictatura devenise, după directorul Cuvântului, chiar necesară. Regimul parlamentar nu era
decât o „ficţiune”, de vreme ce majoritățile corpurilor legiuitoare erau decise nu de
voturile eletoratului, ci de partidul ajuns la putere: „nu guvernul depinde de majorităţi, ci
majorităţile de guvern”. Partidele, apreciază Nae Ionescu, erau toate la fel, trăind „într-o
anarhie de nedescris: partidul liberal legiferează în cadrele mentalităţii şi sistemului
socialist; partidul național-ţărănesc îşi însușește punctul de vedere al burgheziei liberale,
iar partidul poporului înscrie pe steag: muncă, legalitate, care pot constitui o metodă
formală, dar nu și program substanţial de guvernare”. Într-o asemenea situaţie, era de dorit
un dictator, acesta reprezentând întotdeauna „un exces de viaţă şi o putinţă de a gospodări
energiile naţionale într-un ritm care depăşește canoanele ordinii stabile”. Era preferabil
ordinii constituționale ineficace chiar un dictator scelerat? Chiar un Hitler? După Nae
Ionescu, da. Specificând că nu recomandă „o atitudine prietenească față de regimul Hitler”,
ziaristul își previne cititorii că „a fi contra lui Hitler pe tema sălbăticiilor şi stupidităţilor lui
e inoperant”, asemenea fapte fiind inerente tuturor revoluţiilor. „Hitler dă afară pe evrei din
funcțiile publice. Să spunem că e o aberație. Hitler arde cărțile lui Karl Marx. Să spunem
că e o stupiditae. Ei şi? Copilării, aberaţii sau stupidităţi, toate aceste acte nu sunt decât
gesturile prin care o revoluție lichidează trecutul. Francezii aveau ghiliotina. Rușii –
revolverul. De ce vă supărați? Pentru că Hitler nu are decât rugul pentru cărţi şi decretul de
expulzare pentru oameni?”. Aversiunea logicianului împotriva democraţiei merge atât de
departe încât, sub impactul ei, aprobă şi dictatura lui Stalin; în orice caz, o consideră mai
puțin rea decât cea pe care ar fi exrcitat-o Troţki. Admiţând că Stalin era „incult și
mărginit, respingător și lipsit de orice talent, neînţelegând absolut nimic, ambiţios și crud,
un spânzurat fără nici un Dumnezeu, stăpânit de o devorantă patimă a puterii”, Nae
Ionescu găseşte că trogloditul caucazian era, totuşi, preferabil adversarului său răpus,
deoarece Troţki, „fiind un om inteligent şi cu idei, și aplicând întâmplător vechea
concepție a istoriei (...), ar fi violentat realitățile, încercând să le păstreze în cadrul strict
(teretic!) al comunismului”. Stalin, dimpotrivă, „prost și neștiind ce e comunismul, s-a
lăsat purtat de împrejurări și a reacţionat de la caz la caz, după indicaţiile imediate ale
realităţilor”.
Sindicalist, național-ţărănist, carlist, legionar, evoluția lui Nae Ionescu e marcată,
cum se vede, de mai multe schimbări la faţă. Nu numai adversarii săi, dar și unii dintre
foştii amici le prezintă pe acestea ca dovezi de inconsecvenţă, „facilitate şi frivolitate
intelectuală”, lipsă de caracter. În descrierea lui C. Beldie, colegul său de la Centrala cărţii,
„colţuros, negricios și păros ca un diavol”, era „un personaj improvizat din paradox și
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butade pass-partout”, cu un „minim”, un „simulacru”, mai exact, „de conştiinţă”, „în locul
căreia descopereai turpitudinea, cinismul, amoralitatea”. Admiratorii văd în .... atitudinală
a ziaristului, din contra, tocmai expresia „consecvenţei cu sine” (Mircea Vulcănescu).
Având un anumit ideal politico-social, gânditorul militant căuta permanent organizaţia sau
omul prin care să şi-l poată înfăptui. Nae Ionescu însuși nu nega că, adoptând atitudini
conjuncturale, se contrazicea. Dar, explicându-se, spunea: „Parcă natura nu se contrazice?
Parcă ieri nu a plouat şi azi e soare!” Inconsecvenţa e impusă de împrejurări. şi numai
acţionând în funcție de varietatea situaţiilor, ai șansa de a obține bune rezultate. Titlul
volumului din 1937, Roza vânturilor, sugerează metaforic această concepție.
În conștiinţa tineretului universitar bucureștean, din perioada interbelică, îndeosebi
a studenţilor de la filosofie, care l-au audiat, Nae Ionescu era Profesorul. cu majusculă,
pentru că era profesor de un tip aparte, asemănător cu Iorga și Pârvan, răscolitorii de
conștiinţe, dar având un stil didactic și în genere un fel de a fi cu totul particular. „Filosof
în gazetărie” și „gazetar în filosofie”, potrivit caracterizării lui Mircea Eliade, el a fost un
spirit eminamente oral, un „spirit socratic”. Conferenţiarul universitar idolatrizat de
studenţi s-a declarat, de la început, „împotriva oratoriei, împotriva profetismului, împotriva
unei metafizici exterioare”. Reconstituind, în Memorii, prima lecție a lui Nae Ionescu la
care a asistat, în amfiteatrul Maiorescu, Mircea Eliade schițează cel mai sugestiv portret al
celui căruia avea să-i devină principalul discipol: „A intrat un bărbat brun, palid, cu
tâmplele descoperite, cu sprâncenele negre, stufoase, arcuite, arcuite mefistofelic şi cu
ochii mari de un albastru sumbru, oţelit, neobișnuit de sclipitori; când îşi repezea privirile
pe neaşteptate dintr-un perete în altul, parcă ar fi fulgerat în amfiteatru (...). S-a aşezat pe
scaun, și-a rotit ochii până în fundul amfiteatrului și a început să vorbească. Deodată s-a
lăsat o liniște nefirească, parcă toți și-ar fi ținut răsuflarea. Nae Ionescu nu vorbea ca un
profesor, nu ţinea o lecție, nici o conferinţă. Începuse o convorbire și ni se adresa direct,
fiecăruia în parte, parcă ar fi povestit ceva, ar fi prezentat o serie de fapte, propunându-ne o
interpretare și așteptând apoi comentariile noastre. Aveai impresia că lecţia întreagă e doar
o parte dintr-un dialog, că fiecare din noi era invitat să ia parte la discuție (...)”.
Portretizarea aceasta consună cu a tuturor celorlalți memoraliști. Menționând, şi el,
spontaneitatea discursului profesoral, Mircea Vulcănescu spune că, ascultându-l, i se părea
că Nae Ionescu „vorbea cu sine, în fața noastră”. „Totdeauna încerca mai multe drumuri.
Când apuca într-o direcţie, nu știa încă unde-l va duce (...). După fiecare lecţie, rămânea o
întrebare deschisă, uneori de la un curs la altul, şi chiar de la un an la altul (...) Nae
Ionescu, de când a început să gândească în fața studenților și până la urmă, nu a încetat să
gândească în continuare, nerepetând niciodată cursurile, chiar când repeta problemele”. În
virtutea acestui fapt, cursurile lui Nae Ionescu deveneau personale și atunci când preluau
idei și chiar paragrafe din lucrări stăine, când plagiau, căci profesorul intorducea propriul
său stil interior, propriul său temperament, propria sa vibrație interioară, pronunțat
expresivî, în fiecare propoziție rostită. Profilul studenților de pe urma audierii unor
asemenea cursuri consta în aceea că ele îi nelinișteau intelectual, îi incitau la meditație, le
stimulau gândirea proprie. „Nu-mi dădeau soluții gata făcute – își amintește Vulcănescu –
ci îmi puneau probleme, îmi deschideau perspective noi, nebănuite (...), îmi dădeau chei cu
care puteam descuia și ispiti înțelesuri până atunci nebănuite de mine”. Una dintre
secvențele romanului autobiografic De două mii de ani al lui Mihail Sebastian, unde Nae
Ionescu apare sub numele de Ghiță Blidaru, include o notație ce relevă și o altă trăsătură a
firii personajului, cea activistă. În timp ce profesorul vorbește, din stradă se revarsă în sală
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valuri de muzică militară. Trece o companie, cu drapel. Profesorul „a sărit de pe catedră, sa repezit la fereastră, a deschis-o și a rămas acolo, să privească și să ritmeze cu capul bătaia
tobei mari”.
Prin derogarea de la canonul discursului academic, prelegerile lui Nae Ionescu (pe
care el nu le voia prelegeri, ci „convorbiri”), nu numai că nu-și compromiteau efectul
didactic, dar şi-au atins scopul tocmai prin acestea. Au stimulat și modelat formarea unora
dintre cei mai de seamă eseiști filosofi din răstimpul interbelic: Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Emil Cioran, Constantin Noica și alții. Improvizând scânteietor sau simulând
improvizația, profesorul își fermeca ascultătorii, estetic, îi introducea în logică, metafizică,
filosofia religiei prin cozerii delicioase, de natură a-i asigura și lui un loc nu doar în istoria
filosofiei, ci şi în cea a literaturii române. Premisa tactică a sistemului său de gândire e
însușirea sensului aserțiunii lui Socrate: „știu că nu știu nimic”. Zeflemisând pretenția
„filosofilor știinţifici” de o fi în posesia unor soluții „definitive”, Nae Ionescu susținea că
asemenea soluții nu pot exista, că „este în însăși esența soluţiilor metafizice aceea de a fi
relative. (Tratat de metafizică, 1999). În ceea ce îl privea personal, profesorul, sigur că „nu
există adevăr absolut în nici o știință omenească”, îl căuta, totuşi. Așa-numitele de el
„convorbiri” cu studenții erau un mod al acestei căutări. De aici caracterul lor fatalmente
subiectiv. Subiectivă prin definiție, prin însăşi natura ei, metafizica, zice Nae Ionescu, în
introducerea la cursul din 1937, „este un fel de destăinuire, un fel de mărturisire de
credință”. Un sistem de metafizică „o ofrandă lirică”, incluzând „spovedania”. Într-un curs
anterior, ultimul curs de logică generală (1934-1935), profesorul nu exitase să recunoască
explicit că nu-i erau destul de limpezi toate chestiunile pe care le expunea: „Nu știu dacă
spun destul de clar; eu vorbesc simplu, dar nu știu dacă vorbesc clar (...). Așa fiind, cu
aceste elemente bine înțelese, – eu mai mult nu pot să spun; poate, peste trei, patru ani,
când se vor așeza lucrurile acestea mai bine în capul meu, să pot să dau o formulare mai
fericită”. Curajul acestei recunoașteri include convingerea că „fiecare filosof nu judecă
decât experiența lui, și experiența filosofică e unică pentru fiecare om”. În unicitatea ei,
această experiență absolută. În ce sens? Dacă „adevărurile” științifice, obiective fiind, nu
pot fi decât relative, întrucât se bazează pe concluzii dependente de stadiul dezvoltării
științei și tehnicii într-o anume epocă, și într-un stadiu superior sunt necesarmente
revizuite, rezultatele experiențelor filosofice, diferite de la individ la individ, sunt absolute
la modul subiectiv pentru fiecare dintre cei ce le obţin. În consecință, „în filosofie sunt
atâtea sisteme câți oameni sunt”. Ergo: „cercetarea știinţifică duce la adevăruri relative, dar
obiective, cercetarea filosofică duce la rezultate obsolute, dar subiective”. Căci, citim în
Tratat de metafizică, gânditorii, oricât ar fi de subiectivi, exprimă o Weltanschauung
proprie unei colectivități. Metafizicianul afirmă chiar, în 1937, contrazicând aserţia atât de
categorică a logicianului din 1934, că, prin faptul de a formula o soluţie, el se definește în
funcţie de un colectiv şi, în consecință, soluţia respectivă nu-i aparţine în exclusivitate, ci
reflectă și experienţa colectivului. Așadar, „orice asemenea soluţie metafizică nu este o
soluție individuală”. Acestea fiind, în concepţia lui Nae Ionescu temeiurile cunoașterii
filosofice, o istorie a filosofiei devine, după el, imposibilă; e un non-sens. „Istoria filosofiei
înseamnă incapacitatea filosofilor de a ajunge la soluţii definitive; dacă s-ar ajunge la
soluții definitive, ar trebui să avem nu istoria filosofiei, ci istoria erorilor filosofilor”.
Cu o asemenea înțelegere a filosofiei, nu-i de mirare că Nae Ionescu era, și în sala
de curs, aşa cum era oriunde altundeva, că nu apărea, la figurat vorbind, în robă, nu adopta
un limbaj de circumstanță, convenţional, distins la modul artificios, convențional, ci făcea
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uz, neostentativ, în chipul cel mai firesc, de locuţia ce-i era proprie în toate situaţiile, de
vorbirea de acasă, din redacţie, de pe stradă. Aborda probleme precum conceptul, judecata,
raționamentul, condițiile logice ale existenţei, catgoiile existenţei, virtualitate şi actualitate,
generalitate şi individualitate, cauzalitate, adevăr, mântuire, fiinţă, eu materie, libertate,
transcendenţă, Dumnezeu, orice probleme filosofice, într-un stil eminamente colocvial, cu
vocabule curente, cu spontaneităţi de cozerie spumoasă, cu oralități de cafenea, cu
familiarităţi, cu paranteze confesive, recurgea la paradoxuri deconcentrante, la butade
strindente, la calambururi, la exmplificări ilariante, se referea la Descartes, la Kant tot atât
de ireverențios ca la confraţi din presă cu care polemiza, ca la politicieni împotriva cărora
declanşa diatribe. Dezvăluind, în Tratat de metafizică, că, în toată experienţa sa de
gânditor, nu întâlnise decât pretenții de soluții definitive, niciodată realitatea unor
asemenea soluţii, profesorul trage concluzia că atitudinea celui ajuns într-o asemenea
situaţie nu poate fi decât dublă. „Unii pot să spună: toţi câţi au fost înaintea mea au fost
nişte dobitoci, nişte gogomani, n-au fost în stare să găsească o soluţie definitivă, dar acum
am venit eu, care am să aduc această soluţiie definitivă. Pot fi alţii, care să spună: în
definitiv chiar așa deştept să mă cred eu încât să mă aşez deasupra tuturor celorlalți?”.
Anterior, în Logica, ironizase infatuarea filosofilor ce se pretindeau posesori ai unei
„științţe exacte” în acești termeni: „N-a existat niciodată un filosof care să spună că așa
crede el, cam așa arată lucrurile, ci filosoful are el întotdeauna o părere absolută. Ce spune
el e totdeauna definitiv. Toți oamenii înaintea lui au fost proști. Așa cu Descartes, Spinoza,
Leibniz, Kant și așa mai departe. Adevărul e numai la el, numai dânsul îl deține, la 1934.
(...) Dar nu se gândește la un lucru elementar, că se poate ca și eu să fiu tot așa de deștept
ca el, și dacă e aşa, cum se face că n-am ajuns la rezultate definitive?” Răfuindu-se cu
Descartes, vinovat, în înțelegerea lui, de a fi „părintele democratismului contemporan”, și
implicit al activismului, logicianul opune dinamismului, cultivat în Occident, contemplația,
în formulări ca acestea: „Dacă eu am dreptate, și nu Descartes, – ceea ce constatăm acum,
la 1935 – atunci eu, și nu numai eu o spun, ci se găsesc și alții de pe la noi, atunci noi ne
aflam la o răscruce spirituală a omenirii. Iarăși trecem la o atitudine contemplativă. Nu-i
atitudinea dinamică, creatoare, a Apusului, care ne-a adus, prin raționalism, la
protesantism și democrație (...). Se va vedea dacă eu am dreptate sau nu. Pe această
chestiune a judecății se joacă soarta războiului între Apus şi Răsărit. Eu cred că războiul e
câștigat în sensul nostru”. Inflexibil convins că realitatea poate fi cunoscută și altfel decât
prin rațiune, prin concepte, mai adânc, metafizicianul ortodoxist își declară acest crez
astfel: „Sunt unii oameni (...) care au dispreț pentru ceea ce se numește mistică, misticism,
cunoștință mistică ş.a.m.d. Unii zic că este unul mistic și aici la noi, pe care îl cheamă Nae
Ionescu. E foarte ciudat, zic ei, că îsta care umblă prin mistică este un temperament logic,
este un logician. Lucrul acesta ese foarte simplu, numai că ei sunt proști”. Printre „proști”,
„deșteptul” metafizician de pe Dâmboviţa îl trece (chiar dacă nu utilizează termenul) și pe
Kant, spunând în treacăt, la deschiderea unui curs, că până și „un om așa de puțin
excepțional ca Imanuel Kant a sfârșit prin a fi numit profesor într-o universitate”. Nae
Ionescu trata cu nonșalanţă, cu punctări umoristice, și cele mai grave chestiuni metafizice.
În viziunea lui, „omul este o excrescență abormă în lumea creată de Dumnezeu”, „o
excrescență primejdioasă”, care „nu poate aduce decât dezordine” în această lume.
Muşcând „din pomul cunoștinței binelui și a răului”, omul a introdus „elemente de scandal
pentru creația lui Dumnezeu”, întrucât „a vrut să fie mai mult decât era”. De aici, tragismul
condiției omenești. Ne aflăm „între două lumi, căutându-ne veșnic (...), nu ne putem găsi
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(...) în lumea existențelor individuale, în haos, pentru că ne-am desprins din haos odată
(...); iar cealaltă, lumea generalului, propriu-zis nu există”. Cum rezolvăm dilema? Există o
singură posibilitate: „să trecem în virtualitate”, în general: „forma pură a existenței acesteia
virtuale”. Fericiți am fi dacă am putea să rămânem în actual, adică „dacă noi am fi
împăcați cu noi înşine, dacă noi am exista în același fel în care există o piatră, un arbore,
un cal sau un bou. Dar o piatră, un arbore, un cal, un bou reprezintă forme de existenţă
perfect echilibrae, ce nu ies în nici un fel din ele însele. (Noi nu avem, fericirea aceasta de
a fi nici boi – care nu suntem – nici pietre – iarăşi care nu suntem – căci arbori nu suntem,
dar pietre și boi putem să fim). Fericirea aceasta, starea aceasta de echilibru permanent ni
se refuză nouă oamenilor”. Tentativele de obţinere a echilibrului la alt nivel decât acela al
condiţiei numite de Blaga „paradisiacă” includ riscul ratării. Prin definiţie chiar. E tocmai
ce – pretindea Nae Ionescu, într-o formulare calamburistică (citată de Mircea Eliade, în ...
Huliganii) – deosebește omul de animal: „Omul e singurul animal care-şi poate rata viaţa...
Raţa rămâne raţă, orice ar face.” Ratat pământeşte prin evadare din actualitate, prin
asumarea virtualităţii, omul se instalează în absolutul precreatural, în divinitate. „Eşti ca și
cum ai sta în Dumnezeu înainte de creațiune, înainte de facerea lumii”. Virtuoz fără rival al
improvizaţiei, al oralităţii, și în publicistică și în cursurile universitare, Nae Ionescu putea
să scrie şi cu totul altfel. Mima impecabil chiar stilul diametral opus. În vara anului 1928, dezvăluie Mircea Eliade, în Memorii – erau zile când „Profesorul scria aproape în
întregime pagina întâi a ziarului, semnând cu diferite pseudonime. Uneori semna chiar cu
numele redactorului care neglijase să-și trimită manuscrisul. Îmi amintesc ce-mi spunea
Perpessicius: că, deschizând odată Cuvântul s-a mirat văzându-și numele în dreptul unui
articol pe care știa bine că nu-l scrisese. A rămas uimit citindu-l, parcă l-ar fi scris el.”

Nae Ionescu

14

Un mare fiu al Transilvaniei

Dumitru Fărcaş 76

De o viaţă întreagă, bătând drumurile României cu trenul, cu autobuzul, cu
camionul, cu căruţa sau pe jos, prin toate marile şi
micile oraşe, prin satele sau cătunele de munte, de deal,
de câmpie, sau prin bărăgane, primăvara, toamna,
iarna, spre a mă întâlni cu cei ce aveau nevoie de
doinele şi jienele mele, alături de mari nume ale
cântecului românesc, de câte ori se întâmpla să fie
prezent şi Dumitru Fărcaş, mă simţeam în siguranţă şi
mai ales fericită.
Taragotul său fermecat, cu inflexiuni şi profunzimi inconfundabile şi greu de
egalat, ne vrăjea pe toţi cei prezenţi, public sau artişti.
El va reprezenta întotdeauna şi peste veacuri, o Ţară, o epocă, o vocaţie şi un
destin.
Lucreţia Ciobanu
Radio România actualităţi, 12 mai 2013
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…Vezi mata drăguţă! N-am prea scris multe în viaţa mea – şi mai cu seamă
scrisori – dar scrisori ca aceasta în care toată respiraţia
mea de artist să-şi caute locul nu am scris nici o dată…
Vezi Fărcaşel, să nu te „ umfli“ că-ţi „cade nasul şi te faci
urât“ şi „gata“ cu admiratorii talentului matale! Nu vreau
să te necăjesc dar vezi, d-ta Fărcaş, eşti un mare artist dar
atât de tânăr faţă de mine, că nu-mi dau seama dacă
„Doamne fereşte“ nu faci parte şi dumneata dintre cei care
înainte să înceapă să „umble“ îşi „ia boii lui Dumnezeu în
cap“. Mi-ai povestit că munceşti mult şi am dedus că eşti
ambiţios şi vezi matale, aici stă misteriosul „ce“ din nodul
matale gordian! Eşti ambiţios ca să „parvii“, sau eşti
ambiţios să rămâi artist!?!
Banii arză-i focul, n-ar fi ei atât de periculoşi, dar pericolul mare îl constituie
„gloria“, căci să ştii dragul meu acesta va fi lucrul în faţa căruia nu va trebui să te
pleci făcând concesii. Nefăcând „concesii“ pentru obţinerea gloriei, nu-ţi va fi
ruşine să câştigi oricât de mulţi bani – că dacă eşti artist şi nu „presupus“, tot
sărac vei muri! Banii nu vor conta aşa cum nu va conta cât de mult vei cânta şi
cum vei cânta?
Aş fi fericită dacă mi-ar fi hărăzit să-ţi pot ajuta să zbori nu să calci, peste spinii
potecilor care de-a lungul au făcut să sângereze sufletele artiştilor şi să-i oprească
la preocupări jenante ca să-şi câştige laurii şi existenţa….
Rămâne de văzut dacă ai încredere şi curaj, ca eu să-ţi pun la dispoziţie aripile
mele mult încercate şi răzbătătoare în artă pe care am profesat-o cu sfială şi
demnitate 26 de ani
Se nasc atât de rar oameni înzestraţi cu nobleţea artistică a dumitale încât
consider o datorie de artist să-ţi ofer „aripile“ mele ca să te feresc să dai „piept“
cu zidul gros al nechemaţilor…
Te îmbrăţişez cu toată căldura, prietenia şi admiraţia, a D-tale.
Maria Tănase 1
7 august, 1962, Bucureş

O nouă monografie Dumitru FĂRCAŞ
Recent, în seria „Biografii exemplare” a Editurii Dacia, din Cluj-Napoca, a
apărut o nouă monografie consacrată maestrului neîntrecut al taragotului
românesc, Dumitru FĂRCAŞ .
Cartea, în opinia noastră – cea mai completă lucrare de acest fel consacrată până
în prezent maestrului, este semnată de scriitorul, publicistul şi etnologul Ovidiu
SUCIU. Autorul este un binecunoscut condeier sătmărean, cu o impresionantă
carte de vizită şi cu o activitate de presă de aproximativ jumătate de veac. Cu o
exemplară ştiinţă a scrisului, autorul prezintă evoluţia artistică şi profesională a
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lui Dumitru FĂRCAŞ, urmărind, cu acribia cercetătorului avizat, momentele şi
evenimentele care i-au marcat destinul uman şi artistic.
Deşi eroul principal al monografiei rămâne Dumitru FĂRCAŞ, cartea reuşeşte,
chiar dacă, cu certitudine, nu şi-a propus acest lucru, să ofere o veritabilă
panoramă a vieţii cultural-artistice, a vieţii clujene a ultimelor 3-4 decenii,
perioadă marcată decisiv de puternica personalitate a omului şi artistului Dumitru
FĂRCAŞ. Extrem de utile şi necesare pentru mai adecvata subliniere a trăsăturilor
de personalitate a marelui artist sunt şi fragmentele preluate de autor din diverse
publicaţii, texte semnate de mari personalităţi ale scenei sau vieţii cultural-literare
din întreg spaţiul românesc.
Amintim în acest sens doar nume ca Nichita STĂNESCU, Grigore VIERU, Mihai
BANDAC, Leonida LARI, Fănuş NEAGU, D.R. POPESCU, Aurelian Titu
DUMITRESCU, Paul ANGHEL, Simion POP, P. BUCŞA, N. IRIMIE sau Ion
UNGUREANU de la Chişinău, confraţi de scenă ai maestrului: Corina CHIRIAC,
Dida DRĂGAN, Sava NEGREAN BRUDAŞCU sau ziarişti remarcabili precum Ilie
CĂLIAN, Ovidiu SUCIU, Emanuel TÂNJEALĂ, Lavinia STOICU, V. FILIP, Sanda
ŢĂRANU, Ion PARHON şi mulţi, mulţi alţii. Fiecare dintre textele semnate de
aceştia dezvăluie noi, relativ puţin cunoscute şi, în acelaşi timp, definitorii
dimensiuni ale puternicei personalităţi a neîntrecutului artist.
Ceea ce deosebeşte categoric această monografie de alte lucrări similare
consacrate până acum maestrului este faptul că autorul sătmărean, printr-un efort
excesiv, singular după ştiinţa noastră şi tocmai de aceea deeosebit de lăudabil,
adaugă aprecierilor elogioase din presa din ţară şi o serie de „spicuiri din presa
străină”, respectiv texte care surprind şi subliniază emoţia puternică trăită de
autorii lor după întâlnirile mirifice cu taragotul de aur al folclorului românesc.
Dr. Dan BRUDAŞCU
Vorbesc prietenii
Triunghiul magic:
Nichita – Bandac – Fărcaş
Sufletul deschis, generos a lui Nichita i-a adus poetului mulţi prieteni, dar din
păcate şi prea mulţi neprieteni. Cu timpul, cercul lor s-a restrâns mereu (nu din vina
poetului), până ce, spre sfârşit, a ajuns un triunghi sublimat, un triunghi de aur:
Nichita – Bandac - Fărcaş, un triunghi cu ochiul veghetor al Domnului în centru,
ochi ce le stimula lumina, harul şi prietenia…
Într-o seară de iarnă, despre o seară de
vară în Casa Bandacului
Multe şi semnificative întâmplări s-au petrecut în decursul anilor în atelierul
pictorului Mihai Bandac, din str. Dr. Capşa 8, din Bucureşti. Unele în direct, altele
prin evocări. De altfel, respectivul atelier e şi un loc de reculegere, de încărcare a
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bateriilor pentru mulţi dintre cei aleşi. Pe pereţii acestuia, printre tablouri, stau de
veghe la loc de icoane şi portretele lui Nichita şi Fărcaş.
În ultima vizită pe care i-am făcut-o lui Mihai Bandac în acel sanctuar al artei (în
ianuarie 2003, în scopul strângerii de material documentar despre Dumitru Fărcaş),
cu verva, cu delicateţea şi metafora-i caracteristice gazda a evocat întâmplări ce se
înscriu în „biografia culturii româneşti“. D-sa a desfăşurat în faţă mea documente
emoţionante doveditoare – casete audio, video, albume, decupaje din presă etc. – ce
reconstituie un moment de geniu al spiritualităţii noastre, cu trei faţete: poezie –
pictură – muzică, sau Nichita – Bandac – Fărcaş.
Vom spicui cu zgârcenie (din motive de spaţiu tipografic) din aceste
însemnări de memorie a timpului. Din păcate transcrierea de pe casete audio este
sincopată, din cauza atmosferei sonore provocate de o activitate verbală neregizată,
susţinută timp de zece ore de peste 40 de persoane prezente în atelierul Bandac în
15 iunie 1983, după serata „Mihai Eminesu“, organizată la Muzeul de Artă de către
Muzeul Literaturiicu şi directorul său Al. Oprea şi desigur Mihai Bandac.
Vom cita fragmente din intervenţiile lui Nichita Stănescu, cu menţiunea că este
pentru prima dată ( şi penultima din păcate) când Nichita a fost înregistrat cântând.
Murea în condiţii dramatice şi încă neelucidate în 13 Decembrie al aceluiaşi an.
15 iunie 1983 ’’ La casa Bandacului ’’
Se inaugura cu acel prilej fericit, noua casă a lui Mihai Bandac. După 20 de ani
de locuit în garsoniera din Dr. Taberei la insistenţele lui Octavian Cotescu,
Rectorul de la IATCILCaragiale i se repartizase un banal apartament de două
camere comandate şi o baie în Cotroceni. Ca deobicei, bucurie, petrecere, cântece.
Nichita: Hai, bre… un pic de stimă pentru doi mari artişti ai noştri
(n.n. nu era linişte deplină când au început să cânte Dumitru Fărcaş şi Ghiţă
Mureşan); un pic de respect pentru
doi mari artişti ai noştri
Bandac (către, Fărcaş, în timp ce
cânta): Dumnezeu să-ţi dea viaţă
lungă, Fărcaşule!..
Nichita, brusc: Şi lui Mureşan, şi lui
Mureşan, că-i la fel de mare…
Nichita (strigând în mijlocul
vacarmului ce a urmat primei părţi a
recitalului Fărcaş – Mureşan):…
Activişti ai suferinţei, activişti ai
suferinţei… eu cu Gheorghe
Mureşan, am învoire din ochi, fără
de Fărcaş, să-i facem împreună un
cântec lui Fărcaş, fără taragot… un mare maestru (arătând către Fărcaş) şi un
fel… de fel..(arătând către el, Nichita)…
Concomitent, cu Gh. Mureşan şi apoi cu Dumitru Fărcaş, Nichita a cântat toată
seara(s-au improvizat în general versuri şi cântece cu o puternică amprentă
testamentară, care parcă îi prevesteau moartea, pline de evocări din viaţa sa…)
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O dorule de mine : O dorule de mine/
cât mi-ai fost de departe/… O cerule de
mine/ cât mi-ai fost în spre moarte/ Alean
şi tu vedere/ De munţi numai cu stânci/ O
dorule de mine/ noi ce eram prin vămi/ iar
tu treceai ca umbra/ de căpriori săltând/
din stâncă pe cuvinte/ din dor pe al meu
gând/…
Apoi Dumitru Fărcaş a recitat o poezie
dragă lui (Ioan Alexandru): M-am socotit

de peste două mii de ani…
Nichita: Iubitule domnule Fărcaşu, dacă nu vă sunt de tot „urât“ la vedere…aş
zice dacă şi Domnia Voastră şi prietenul nostru Gheorghe Mureşan acceptă… hai
să mai facem o variantă pentru sărbătorirea faptului de cultură… că astăzi Mihai
Bandac a expus în Piaţa Palatului (n.n. la
Muzeul de Artă) un gest de cultură, pe care eu lam comparat… în presă… mă priveşte pe mine
personal… aşa… le fel de important cu apariţia
Poemelor Luminii ale lui Lucian Blaga… Şi aş
zice să mai încercăm împreună… dumneavoastră
care sunteţi un artist desăvârşit… iubit de un
popor, dar şi de câţiva prieteni (!!). Deci, culmea, şi de câţiva prieteni, iubit şi stimat de către
inima mea… Să încercăm o nouă variantă de dedicaţie o c a z i o n a l ă… căci nui nimic urât în cântecul ocazional… Ca împreună noi trei să-l sărbătorim pe fratele
nostru Bandac…După părerea mea personală… e unul dintre… poate cel mai de
seamă… pictor român… Nu vorbesc de prieteni, eu vorbesc de pictură.
Să încercăm… mi-aduc aminte… Domnia Voastră… aveţi un cântec …
maramureşean…care împreună l-am cântat noi la Muzeul Satului… Şi
încerc…după posibilităţile mele limitate,…de improvizaţie … că şi eu sunt un
muncitor ca şi dvs… să mai încercăm să-i dedicăm un cântec lui Bandac…
Dar să încercăm să-l păstrăm pe bandă… De ce? Că poate face foarte frumos în
timp… Căci ce, câţi mari artişti ai epocii i-au închinat să zicem… unui
Luchian…cântece şi câţi mari poeţi sau poeţi obişnuiţi ai epocii au dedicat lui
Luchian versuri… chiar dacă ele au fost mai puţin gândite ele au un şarm
de…solidaritate…Că dacă sunt în acordul domniilor lor… noi din ochi ne
înţelegem… Suntem bătrâni profesionişti…
Reacţia celor prezenţi fiind de adeziune, dar foarte puternică, poetul continua :
Nu pot să mă impun pentru că asistenţa este… aşa cum este… În condiţii vitrege
cântăm aceste…versuri…Şi unui recalcitrant, scriitor şi el: Tu nu vorbi prea tare
că zbieri cântecul…Hai să ne luăm seama puţin, că nu putem să începem…
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Fărcaş către Bandac cu un sentiment al premoniţiei ieşit din comun: Îţi dai
seama Mihai, noi nu ne dăm seama Mihai că aceste momente pot fi chiar unicate…
pentru noi…
Nichita (către cei ce încercau să imprime atmosfera cu un vechi casetofon
rusesc): Hai să nu se piardă… bagă o bandă nouă!...
Nichita şi Fărcaş: Păi pe prispa de cuvinte… cât de bine eu mă simt….. La
Bandac găzdoiul meu… Calul meu stătea pe… culmi .… Numai vorbe nechezând…
Doar nechezând… La Bandac găzdoiul meu… unde fusei chiar şi eu… (Au urmat
tropote maramureşeneşti, oşeneşti etc., entuziasm major)…
(Alt moment delicat este datorat aceluiaşi participant recalcitrant, care solicită
celor doi muzicieni să cânte ceva anume (Pe muntele Găina…)
Nichita: Nu, bătrâne, că dânşii sunt artişti emeriţi… cântă ce au chef!...
Urmează o improvizaţie pe tema Avram Iancu: Iancule/ ce mi-ai luat… cheile…
măi/ Cheia de la lacătu…/ care-mi este sufletu…/ Cheia de la lacătu/ care-mi este
sufletu/ Iancule, Iancule/ Avrame, Iancule…/ De ce semeni tu…/ Tocmai… cum
eram eu?... Avrame, pe unde eşti…/ În cuvinte locuieşti/ Şi din doine jeluieşti/ Şi
din ochii mamii mele…/ Plângi cu Crişurile tele/ … Avrame, Iancule/ Când trec
norii grei pe cer…/ Şi mie mi-e foarte ger…/ Nici nu-mi plouă/ Nici nu-mi ninge/ …
Inima ta tot mă frige…/ Avrame… Iancule/ Tu visezi Dacia Mare/ Cum sunt
Carpaţii-n picioare…/ Îi cutremură nu-i doare/ Îi cutremură nu-i doare/… final,
vacarm, bucurie, aplauze.
Nichita: Trăiască Fărcaşu şi Mureşanu!!!... Nea Fărcaşu, îmi dai voie să te
îngân cu… cuvinte în surdină…(Nichita luase acordeonul lui Mureşan).
Rumoare intensă… asistenţa neatentă… Indignat dar şi de bucurie, Dumitru Fărcaş
spune intrigat: Schuman spunea o vorbă: „Nu trebuie să cânţi pentru nimeni… să-i
placă“. Să cânţi pentru tine. (Lui Mircea Micu): „Aşa că eu când te-am ascultat pe
tine cântând, ascultă-mă şi tu pe mine… recitând… doar n-o fi chiar aşa de greu“.
Urmează „Oda bucuriei“…
1994-Casa Americii Latine, o mare şi unică manifestarea culturală „De la Mihai Eminescu la
Nichita Stănescu“, în centrul ei, Expoziţia de pictură Anorimpurile – Mihai Bandac
Radio Antena Bucureştilor: Reportaj de la faţa locului.
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Dumitru Fărcaş: Din păcate lipseşte Nichita. Păcat, păcat că lipseşte
Nichita. De altfel în timp dispărem cu toţii, însă de data asta ar fi fost prea
minunat ca să fie alături de noi, şi îmi pare nespus de rău că s-a sfârşit atât de
repede acest titan, acest mare om de suflet, acest minunat şi unic poet, care ne-a
adus atâtea bucurii, atâta artă în sufletele noastre, ne-a încărcat cu sentimentele
de mare nobleţe… din inima lui… şi a dispărut prematur. Îmi pare rău… că nu mai
este alături de noi…
Reporter: El este alături de noi, maestre, arta lui este veşnică, va dăinui în veac,
cum vor dăinui acordurile taragotului Dvs.
Dumitru Fărcaş:… Mulţumesc din suflet… Speram
să să ne audă, poate ne şi vede. Să-i fie ţărâna
uşoară. Mă emoţionez la gândul că am petrecut zile
de neuitat alături de el şi de Mihai şi la această
mare sărbătoare care se întâmplă aici… el ne
lipseşte…
Reporter:… Nemaipomenită sărbătoare. Mi se pare evenimentul artistic al
anului…
…………………………………………………………………………………
Reporter: Oare aş putea să-l abordez pe Grigore Vieru în persoană, întrebându-l
cum se simte la această mare sărbătopare românescă?
Grigore Vieru:: Extraordinar… şi mă gândesc că atâta vreme cât există lumina
dumnezeiască a picturii lui Mihai Bandac…atâta vreme cât există trăieşte
taragotul de aur a lui Fărcaş şi atâta vreme cât există această misterioasă nuntă
din Oaş… nu moare Ţara, iar dacă nu moare Ţara nu moare nici Basarabia….
Reporter: Doamna Leonida Lari are un cuvânt de spus despre acest moment
artistic sublim din această seară?

Leonida Lari:… Au fost români veniţi din toate zonele României… şi din Oaş şi
din Oltenia şi din Maramureş… O manifestare de mare spiritulitate
…reprezentativă pentru tot neamul nostru… şi ţin să-i aduc urările de bine şi de
inspiraţie… marelui pictor Bandac, care, cred eu, a ridicat gloria neamului la un
foarte înalt nivel, la un nivel divin… în arta sa…
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Reporter: Un cuvânt despre această
seară… în mod deosebit despre această
seară, nu numai despre Mihai Bandac,
pentru că aicea a fost, cred eu, România
într-o singură clipă…
Leonida Lari: Păi, uite, l-ai spus
dumneata. România într-o singură clipă,
cu Dacii cei liberi şi nemuritori ai
Nordului şi ascultându-l pe Dumitru
Fărcaş cu taragotul său vrăjit, cu
melodiile inconfundabile, fără de care
nici nu-mi pot imagina viaţa noastră…
Reporter: Doamna Smaranda Jelescu, ce ne puteţi spune despre această seară
magnifică?
Smaranda Jelescu: Foarte greu de răspuns. Cred că este evenimentul primăverii,
pentru că într-adevăr s-au însumat trei valori fabuloase: un mare poet, un mare
pictor, un mare mesager al cântecului românesc, un artist autentic. Sunt convinsă
că Dumitru Fărcaş orice ar fi făcut pe lume, ar fi făcut genial. El a ales taragotul.
Şii să mai amintim de acest ansamblu extraordinar de dansatori şi ţâpuritori din
Ţara Oaşului, poate una dintre cele mai fabuloase formaţii ale românismului…
Marioara Murărescu: …Şi pentru că la noi există credinţa că în clipe de
sărbătoare, sau în clipe de grea cumpănă, sunt cu noi şi cei care au plecat de mult.
Sunt sigură că aici, lângă Bandac, lângă Fărcaş a fost aşa cum a fost totdeauna şi
Nichita… Aşa este credinţa alor noştri şi ei n-au greşit niciodată…
Mihai Bandac despre Nichita Stănescu şi despre Dumitru Fărcaş
O mare realizare de a mea?…Cred eu că
aceasta o reprezintă evenimentul de la Cluj
din noiembrie 1980, când, cu ocazia
expoziţiei mele de acolo, am reuşit să
determinăm întâmplarea ieşită din comun, pe
care am numit-o mereu colocviul artelor.
Împreună cuNichita, cu Dumitru Fărcaş, cu
mulţi alţi scriitori şi iubitori de artă şi
frumos in Transilvania – bineînţeles, sub
bagheta lui fermecată – am împlinit o veche
dorinţă de a sa, de a noastră, a tuturor,
aceea de ne aduce şi în acel mod, la ora
aceea, un omagiu fierbinte milenarei
Transilvanii, spiritului oamenilor săi
deosebiţi.
Atât de fermecat şi de fericit era Nichita în
urma primirii pe care ne-o făcuseră oamenii
locurilor, încât în elanurile sale fără egal ne
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cerea să ne stabilim definitiv acolo, la Cluj, în inima Transilvaniei, şi „inimile
noastre să bată deodată cu inima ei mare si nemuritoare…“
Nichita îl iubea mult pe Mitru Fărcaş, îl mângâia pe cap, îi dedica timid poezii,
acompaniat de neuitatul Ghiţă Mureşan. Ne amintea-n miez de noapte, el, Nichita
Stănescu, că suntem contemporani cu un geniu, că „ce bucurie aveam să-l vedem
şi să-l auzim pe Dumitru Fărcaş, adică chiar pe folclorul românesc“… Voi dona
cândva Radioului caseta cu poezii „improvizate“ de marele poet pe fundalul de
melodie transilvană, îngânată în puterea nopţii de împăratul din aceste vremuri al
cântecului românesc – Dumitru Fărcaş..
(fragment din interviul realizat de Ovidiu Suciu, publicat în revista Tribuna, nr. 20
mai 1991)
Aurelian Titu Dumitrescu: „Nichita Stănescu atât cât mai ştim noi“
… La disponibilitatea specială pentru joc mă gândeam când mai vorbeam cu Mitru
uneori despre acel cvartet: Nichita – Caragiu – Fărcaş – Bandac.
Tot el imi mărturisea despre nevoia întoarcerii prin povestire la Colocviul artelor
din 1980… Dacă în ’79, în prima fază a acestei expoziţii itinerante, la Slobozia, au
fost prezenţi Nichita Stănescu, Fănuş Neagu, Gheorghe Pituţ şi încă mulţi scriitori,
acest Cluj de care vorbim, însemna şi el o etapă importantă. Ce a avut el deosebit,
şi mă mândresc cu această particularitate, este faptul că am putut să-l cooptez pe
Dumitru Fărcaş. Printr-un telefon. Il admiram, dar nu ne cunoşteam. A acceptat să
vină şi, după cum adeveresc fotografiile şi imprimările ce consemnează
evenimentul, a avut şi un rol deosebit, poate fundamental, pentru că, din cele câteva
mii de persoane prezente în jurul sălii, în piaţa centrală din Cluj, cei mai mulţi
veniseră, cred cu tărie, pentru Dumitru Fărcaş, apoi pentru Nichita Stănescu şi apoi
pentru expoziţie…Memorabil a fost banchetul din seara respectivă, când Dumitru
Fărcaş a cântat o noapte întreagă. Nichita, cum se observă şi în fotografii, l-a
ascultat profund marcat…
În 1983 Fărcaş a cântat iarăşi, la Muzeul de
Artă, în sala medievală, la o seară omagială Mihai
Eminescu, în prezenţa multor scriitori, avându-l în
frunte desigur pe Nichita.
Personalitatea lui Dumitru Fărcaş, lângă acel
mănunchi ilustru şi reprezentativ de poeţi, actori,
scriitori, oameni de cultură, şi-a găsit expresia cea
mai elocventă în finalul acestei mari manifestări,
când recitalul, cu piese pe care îndeobşte le
îndrăgim, a căpătat alte sensuri, decât cele
cunoscute, elementul care a declanşat această
stare nouă fiind legat de ambianţa în care a avut
loc întreaga manifestare şi în care a avut loc şi
recitalul lui… Publicul a avut surpriza să vadă, să
audă cum se întâlneau în nobila ambianţă cele mai
frumoase melodii populare (transilvane în
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majoritate) cu altă formă reprezen-tativă de artă…
După manifestare, retraşi în noua mea locuinţă, cei prezenţi, dirijaţi, coordonaţi
într-o atmosferă amicală, de poet, ne-am înscris în continuare în programul major
(n.n. Mihai Bandac îmi povesteşte că vacarmul din casa sa a provocat proteste ale
vecinilor din cartie, care au chemat poliţia. Dar receptarea taragotului lui Dumitru
Fărcaş i-a potolit mai întâi, iar apoi i-a cucerit pe protestatari şi inclusiv pe miliţeni,
care au devenit beneficiari entuziaşti ai concertului.
(…) Pe Nichita îl fermeca prezenţa lui Dumitru Fărcaş, îl incita într-un mod
nemaicunoscut, ba chiar l-a rugat pe Gh. Mureşan, acordeonist, pe al cărui
acompaniament Nichita a improvizat şi a dăruit un cântec sau două lui Mitru.
Spunea: „Să-i facem lui Dumitru Fărcaş o dedicaţie, un cântec. Fără taragot…
Nichita avea o ureche muzicală excepţională, cânta foarte frumos, ştia foarte multe
melodii şi mai ales în întâlnirea aceasta deosebită cu muzică populară, cu melodii
propuse de Dumitru Fărcaş, pe care le cunoştea din amintiri sau din ascultări
repetate şi proaspete, a reuşit să realizeze momente inedite şi unice de muzică şi
poezie. Mi-a dedicat şi mie într-un moment fierbinte al serii, poezia: „La casa
Bandacului, străjitorul codrului“, consfinţnd în acest fel inaugurarea, locuinţei în
care mă mutasem de 2 săptămâni şi în care stau la ora actuală şi care, aflată într-un
loc liniştit, îl impresionase. Considera, în momentul respectiv, că este prima noastră
casă, pe care o obţinusem noi, ca generaţie. Era şi casa lui.
(Textele de mai sus sunt răspunsuri date de Mihai Bandac într-un interviu
realizat de Aurelian Titu Dumitrescu).
Mihai Bandac, artist plastic
- Este deja celebră prietenia Dvs. cu Nichita Stănescu şi Dumitru Fărcaş. Cum sa întâmplat să vă întâlniţi şi mai ales să vă reîntâlniţi?
Foarte simplu… Întâlnirea era, cred
inevitabilă. Fiecare avea nevoie de ceilalţi. Iar
restul a fost doar o chestie de timp, de condiţii.
Cred, mai ales, acum, la 10 ani de la dispariţia
tragică a lui Nichita Stănescu, că întâlnirea sa
cu Dumitru Fărcaş, al cărui regizor, să zicem,
am fost, are o importanţă culturală de excepţie.
Cum am mai spus, s-au întâlnit „la vârf“ arta
cultă şi arta populară. O adevărată minune.
Din păcate, irepetabilă…
- Au existat în epocă şi oameni luminoşi,
care v-au iubit şi pe care i-aţi iubit. Ei se
numesc Toma Caragiu, Nichita Stănescu,
Dumitru Fărcaş, Gheorghe Pituţ, Octavian Cotescu şi, bănuiesc, că lista este mult
mai mare.
Cum se petreceau întâlnirile voastre?
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- Eram foarte fericiţi când ne întâlneam. Cum se spune - săraci, cinstiţi şi fericiţi.
Cântam cântece ardeleneşti, maramureşene, oşeneşti, bihorene, bănăţene, olteneşti.
Recitam din poeţii preferaţi, glumeam, făceam farse. Nu ne mai săturam unii de
alţii…

(Fragment dintr-un interviu luat lui Mihai Bandac de Leonida Lari şi Anatol Ciocanu, Publicat în
Glasul Naţiunii, 1993)

Omagiu lui Eminescu (fragment)
,,Muzeul Literaturii Române împreună cu Muzeul de Artă al RSR au realizat în
urmă cu câtva timp, o seară literar-artistică de excepţie, dedicată poetului
nepereche al literaturii române: Mihai Eminescu, protagoniştii fiind binecunoscuţi
actori, poeţi şi muzicieni contemporani.
Momentul cel mai emoţionant l-a constituit participarea taragotistului Dumitru
Fărcaş, secondat de acordeonistul Gheorghe Mureşan. Un artist adevărat al cărui
taragot parcă prinde viaţă şi strânge durerea şi bucuria unui neam. Fărcaş coboară
din timp, prin muzica sa simţim cum vuiesc munţii şi văile sau cum foşnesc
frunzele. Cu acelaşi prilej, a fost lansat albumul pictorului Mihai Bandac, intitulat
„Anotimpurile“, imagini din minunata şi inedita carte fiind proiectate pe tot timpul
memorabilei manifestări.”
Raluca Tulbure
(Săptămâna, 22 iulie 1983)

Lui Eminescu, omagiul artiştilor (fragment)
,,Manifestarea muzeală având ca generic eminescianul vers „Mii de stele… dulce
sară..’’ organizată de către Muzeul Literaturii şi Muzeul de artă, având ca
protagonişti îndrăgiţi oameni de cultură, scriitori, actori şi muzicieni de prestigiu, sa bucurat de un mare succes…
… Itinerariul artistic al serii a mai inclus proiecţii cu reproduceri din recentul
album de pictură a lui Mihai Bandac, Anotimpurile – o altă voce omagială, altă
poartă spre nemurire, prin care am întrevăzut chipuri ale ţinuturilor patriei,
împodobite sub anotimpuri, în strai de linişte, nostalgie ori lumină, feţe ale poeziei,
trezite de mângâierea penelului.
Şi pentru că aceste ţinuturi să devină cântec, din Maramureşul descălecărilor
voievodale, a descins în sala cu icoane vechi româneşti un rapsod de autentică
vocaţie lirică – Dumitru Fărcaş. Timbrul unic al taragotului său, care a povestit cu
atâta convingere sufletul românesc în nemărginirea zării, a confirmat în acest
context bogăţia de necuprins a substratului nostru etnic, convingerea că „eternitatea
la sat începe“.
Martha Popovici
(Luceafărul, aug. 1983)
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,,…Peste munţi nu mai ninge, pădurile stau încremenite, vântul nu mai bate. Şi pe
cea mai înaltă culme a Carpaţilor taragotul lui Fărcaş, anunţă universul, că undeva
în ţară, la margine de lume, a încetat să mai bată, încă odată, pentru un timp, inima
pământeană a lui Eminescu, care acum, în vremurile noastre se numea Nichita
Stănescu…”
Mihai Bandac
(La moartea lui Nichita Stănescu, Luceafărul Decembrie,1983)

„A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger“
Nichita Stănescu

(Către Dumitru Fărcaş, la ’’ Casa Bandacului’’, 15 Iunie 1983)

,,Mulţi l-au cunoscut, mulţi s-au
bucurat de prietenia lui Nichita. „
Nichita Stănescu avea un cult al
prieteniei şi a instaurat… un cult al
prieteniei“… scria criticul literar Eugen
Simion.
Printre artiştii de seamă ai epocii care
au avut acest imens privilegiu s-au
numărat pictorul Mihai Bandac şi
rapsodul Dumitru Fărcaş…Dumitru
Fărcaş, cel care de peste trei decenii
vrăjeşte lumea cu taragotul său
fermecat a fost şi el unul dintre prietenii
de suflet, vis şi melancolie ai marelui

dispărut.
În amintirea celor trei, calendarul album „Anotimpuri româneşti, întruchipează o
selecţie a picturilor lui Mihai Bandac, precum şi acele versuri ale lui Nichita
Stănescu, pe care poetul le consideră a fi corespondentul cel mai apropiat viziunii
sale despre anotimpuri. Li se alătură un reprezentativ disc din creaţia lui Dumitru
Fărcaş, editat prin casa „Electrecord“.
(Anotimpuri Româneşti – 1993, Ed. Chimprest)
Prestigioasa decadă
,,Cu totul inspirat, încheierea Decadei culturii clujene a coincis cu vernisajul, în
„Galeriile mari“ ale municipiului, a amplei expoziţii Mihai Bandac. Nu voi stărui
aici din motive de spaţiu asupra virtuţiilor plastice ale „Anotimpurilor“ lui Bandac,
comunicând nu atât cu Vivaldi, cât cu Luchian şi Ţuculescu, cu Enescu şi cu Blaga,
cu inconfundabilul specific al peisajului românesc, al peisajului sufletului românesc
mai ales.
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Ţin să spun doar că această sărbătoare a spiritului, întregită cu poezia lui Nichita
Stănescu, Gh. Pituţ sau Mircea Micu şi a altor autori clujeni, cu recitalurile lui Ion
Caramitru şi Anton Tauf, cu taragotistul Dumitru Fărcaş, acompaniat de
acordeonistul Gh. Mureşan… a fost o întâmplare de vis.”
Vasile Rebreanu
(Scrisoare din Cluj – Napoca, Contemporanul, dec. 1981)

Vrăjitorul
,,Dumitru Fărcaş e numele unei legende. E unul din puţinii oameni ai României
care ar putea spune cu sufletul liniştit celebrul vers al lui Nicolae Labiş: „Eu nu mai
sunt, e-un cântec tot ce sunt“.
Ne ştim din prima tinereţe. Cu bucurie îmi aduc aminte că ne-am întâlnit, ca să
rămânem definitiv prieteni, în
acea stare emoţională a
Europei pe care-o formează
Spania şi Portugalia. Când
ciocneşti un pahar de vinho
verte (vin verde) la malul
Atlanticului,
în
umbra
caravelelor ce colindă versurile
lui Camões, simţi sufletul
omului cu care norocul te-a
aşezat la masă. Cu frunţile
mângâiate
de
vântul
Atlanticului,
care,
zice
Virgiliu, „fecundează iepele
ţării Portugal“, am ştiut atunci că Mitru îmi va rămâne frate pe toată întinderea
vieţii.
Mitru e un artist desăvârşit. În zilele de vară, când suiţi în munţi, puneţi urechea
la pământ şi veţi auzi sunetul vrăjit al taragotului său care e glasul Transilvaniei,
durerea, bucuria şi spicul dorurilor ei.
Dumitru Fărcaş vine din aurul şi măreţia de simţire a cupolelor transilvane, din
timpul lor vechi, din tragediile lui Horea şi din cântecul risipit în bătălii şi-n istorie
de Avram Iancu. Iar cântecele lui, neatinse vreodată de moarte, curg pe Someş, pe
Crişuri, pe Olt, încununează sălciile Brăilei, limpezesc florile migdalilor de la
Pietroasele, aprind fulgere iscate-n Munţii Apuseni, peste stepa Dobrogei cea
bântuită de poveştile Orientului, plantează lumini pe cărările Moldovei.
Dumitru Fărcaş multiplică la nesfârşit mândria Ardealului, împărţind-o, plin de
dragoste, întregii Ţări.
Dumitru Fărcaş este respectul de sine al Libertăţii ce se prelinge curat în sângele
vieţii.”
Calde îmbrăţişări,
Fănuş Neagu
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Un barbar: Dumitru Fărcaş
,,Când cântă Mitru Fărcaş peste Transilvania, vântul nu mai bate, frunzele nu se
mai clintesc. La Cluj, la Alba Iulia, la Baia Mare, la Oradea, Braşov, Blaj, Deva,
Sibiu, în săli de teatru, în case de ţărani, când se aude cântecul lui Mitru Fărcaş

bucuria creşte, suferinţa e răsădită, urâtul şi disperarea se pulverizează. El cântă şi
în amintirile ardelenilor. El e feciorul, dascălul, bărbatul, soldatul, tatăl, istoria
Transilvaniei însăşi. El este anonimul, care cuprinde în cântece fantasmele, iubirile,
pacea, spaimele, speranţele lor.
Şi parcă mai înainte de a se numi în scripte Dumitru Fărcaş, el este deja un mit.
Vreţi să-i adunaţi pe toţi transilvănenii duminica viitoare pe muntele Găina, la
Vidra, la Aiud, la Beiuş, la Lăpuş, sau unde doriţi? Puneţi-l pe Mitru Fărcaş să-i
cheme. Fiindcă Dumitru Fărcaş este un barbar care preamăreşte în cântece
Transilvania, începurile şi urzitorii neamului său. Cum scrie Tacitus despre barbarii
germani? „În cântecele lor vechi, care e singurul fel de pomenire şi de izvod la
dânşii, germanii preamăresc pe un zeu, Tuisto, ce s-a născut din pământ, şi pe
Mannus, fiul său, începătorii şi urzitorii neamului lor“.
Am impresia că-l cunosc pe Dumitru Fărcaş cam de cel puţin un sfert de veac, de
când era student la Conservatorul din Cluj şi cânta în Ansamblul Casei de cultură a
studenţilor din Cluj, patronată de veşnicul şi inimosul profesor Laurenţiu Hodorog.
Ce să fi făcut, să nu fi cântat? De ce? Poate cineva să-mi dea un argument
rezonabil? Niciodată. De altfel, şi germanii luaţi în cătare de Tacitus cântau. „Ei au
un soi de cântece cu a căror intonare, numită Bardit, aprind inimile şi vestesc de
mai înainte sfârşitul luptei numai după sunet. Şi anume, ei vâră groaza în duşmani
sau se cutremură chiar ei de frică, după cum răsună cântecul din rândurile lor. Şi
cântecul acela parcă ar fi nu o armonie de glasuri, ci una de vitejie. Ei se silesc să
scoată un sunet aspru şi un muget frânt, punând scuturile la gură, pentru ca glasul,
mai plin şi mai tare, să se umfle şi mai mult răsfrângându-se“.
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,,Se pare că istoricul latin înţelege prin bardit nu un cântec anume, ci felul
deosebit de intonare a cântecelor de către războinici, când ţin scuturile la gură.
Oricum, Dumitru Fărcaş n-a ţinut niciodată arme şi scuturi la gură, ca să
înspăimânte pe cineva. De înveselit a înveselit multă lume. Ei, cât îl adora
academicianul Constantin Daicoviciu pe Dumitru Fărcaş! Dar alţii nu l-au iubit? Ba
da! Îmi amintesc cum într-o seară, la Cluj, aflându-mă cu un scriitor din Budapesta
la restaurantul hotelului de lângă parc, la o masă îl văd pe Fărcaş împreună cu
acordeonistul său şi cu încă doi-trei
prieteni. O bună parte din mese erau
rezervate pentru membrii unei orchestre
filarmonice din Franţa. Când aceştia au
sosit, după concert, plini de bucuria
succesului şi de flori, i-am zis lui Fărcaş:
„Adă-ţi, domnule, obiectul, şi fă niţel pe
prostul, ca şi cum ai fi din lăutarii
localului, să vedem! Acordeonistul, cu
maşinuţa cât o broască, a dat fugă şi a
adus obiectul. A urmat un moment
uluitor. O seară uluitoare! Parizienii
noştri mâncau, beau vin, veseli,
gălăgioşi! Şi dintr-o dată s-a făcut linişte!
Când a început Mitru să cânte, sala restaurantului parcă a devenit o catedrală. Un
cuţit, o furculiţă? – nici un clinchet! Aceşti muzicieni de elită simţiseră duhul
nebun al barbarului – şi-au aplaudat! Scriitorul maghiar a fost şi el extraordinar de
impresionat!
Dumitru Fărcaş s-a ascuns printre oameni ca să uite să cânte. Ar fi putut? Ar fi
fost drept? Cântecul pe care-l cântă Mitru Fărcaş n-a început cu el şi n-o să se
termine cu el. Mitru ştie asta. Cântecul nu ţine de vrerea sau ne-vrerea unui ins, el
n-are istorie, el e un sunet etern.
Dar Dumnezeu are istorie? Idealizez eu un barbar numit Mitru? De ce nu? Nu
sunt istoric, nu pot fi învinuit cu nimic, sau nu cu prea multe. Tacitus a fost învinuit
că a idealizat primitivismul germanilor, opunându-i discret umbra Romei măreţe.
Ba unii au spus că:„Despre originea şi ţara germanilor“ e un roman utopic, drăgălaş
cu o populaţie ce trăia în mijlocul naturii, în alternativă benefică faţă de
rafinamentele civilizaţiei Romei strălucitoare! Scriu şi eu, acum, un articol utopic,
despre un barbar ce prinde inimile cântând despre originea şi ţara
transilvănenilor?... Mitre, Mitre, de ce pui lumea în încurcătură? De ce nu cânţi?
Cântă!”
Dumitru Radu Popescu
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Dumitru Fărcaş: Un sunet –prearhaic
,,Dumitru Fărcaş a fost odinioară
vulcan. Era pe timpul când lanţul
Carpatic făcea parte din centura
seismică a Terrei, a acestei părţi de
lume, într-o vreme când aveam alte
mări, alte oceane şi alte vecinătăţi
stelare. Pe atunci timpurile se îngânau
în ritmul opintirii vulcanilor, care
scoteau deasupra alte spinări de munţi
şi alte piscuri decât cele pe care le
ştim astăzi, spre care se caţără azi
alpiniştii, uneori şi câte un român.
Datarea aproximativă? Abia ieşise la
lumină Himalaia, abia se abureau
Anzii în zariştea cosmică; Alpii erau
pitici pe atunci, iar pe la noi şira de
dealuri care se cheamă astăzi Munţii
Măcinului îşi tăia răsuflarea, te
ameţea cu nişte înălţimi cum nu mai
există în geografia lumii pământene. Pe atunci Carpaţii fierbeau în adânc. Din
zbaterea lor prenatală, în patul matricei, scăpa în auzul planetar câte un geamăt,
câte o tăcere, câte o undă sonoră sincopată, fierbinte şi continuă, unda pe care a
prins-o Dumitru Fărcaş şi pe care a dus-o cu el de-a lungul şi de-a latul Terrei.
Când Dumitru Fărcaş încă nu se născuse, eu le spuneam oamenilor: „Dormiţi
liniştiţi, să se nască mai întâi Carpaţii şi apoi se va naşte şi Dumitru Fărcaş“. Ceea
ce s-a şi în-tâmplat.
După Fărcaş, s-a născut instrumentul lui Fărcaş, taragotul. Taragotul, geologic
vorbind, e un tub de mii de kilometri lungime şi adâncime, o fisură între falii prin
care ţâşneşte magma clocotită, de-a valma cu sunetele primordiale din abisul
planetei. Taragotul e un instrument
fierbinte pe care puţini îl pot ţine în mâini
şi pe piept. Nici pomeneală să-l ducă
cineva la buze. Taragotul frige şi arde
carnea. Drept care, şcolile şi academiile de
arte so-nore din lume n-au admis taragotul
printre instrumentele muzicale posibile de
folosit, cum n-au admis ca instrument
tobele de piatră ale platourilor înalte sau
craterele vulcanilor. Şi iată acum formula
lui Fărcaş: Fărcaş este un vulcan care
scoate din tubul teluric dus la buze, numit taragot, o cântare din începutul lumii. El
nu răspunde de cântare şi nici de taragot, aşa cum nu răspund de sine vulcanii în
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erupţie sau în somn, când respiră pe gura de foc. Fărcaş se lasă greu în sunet, ca
plumbul, dar tot el trage sunetul în sus, prin metale rare, îl învie, îl împinge în
inaudibil, în regimul particulelor sau în fluxul miraculos al luminii. Câteva cuvinte
despre formula sa melodică. La Dumitru Fărcaş nu contează ritmul, contează
vibraţia, unda care-l străbate pe cântăreţ. În acest flux continuu cântăreţul introduce
discontinuităţile, cu buricele degetelor, şi cu arcurile buzelor, acele rupturi, acele
plinuri şi goluri, ca în erupţiile telurice sau ca în curcubeiele de apă ce curg în sus,
la geiseri aflaţi sub fantasma aureolelor boreale. Din acest motiv, Dumitru Fărcaş
trebuie contemplat de la distanţă, precum fenomenele cosmice, acele fenomene
care transcend văzul şi auzul simplu, care ţi se impun ca o fatalitate chiar când îţi
astupi urechile şi ochii cu palmele. Asemenea
fenomen e Dumitru Fărcaş. Chiar dacă ţi-ai
astupa ochii şi urechile cu palmele tot l-ai
vedea, tot l-ai auzi, fiindcă muzica lui te fură
pe dedesubt, pe sub tălpi, de jos în sus,
ridicându-te peste voinţa ta, cu pământ cu tot,
spre înălţimile din ga-laxii. Tu nu mai exişti,
eşti undă sau transfigurare, dar o undă pornită
de aici într-acolo, orice ai face, oricum te-ai
suci sau răsuci, oriunde ai ajunge în spaţii, tu
atârni de ultima notă emisă de taragotul lui
Dumitru Fărcaş.
Ce curioasă senzaţie. Când l-am auzit întâia oară, fără a-l vedea, am simţit
spontan impulsul să-mi lipesc urechea de pământ, să mă întind la pământ şi să
ascult pământul cu urechea, cum îl ascultă ţăranii, când presimt rumoarea unei
năvăliri pornite de departe şi acest adânc nu s-ar pomeni, nu s-ar auzi, nu s-ar vedea
dacă nu s-ar fi născut el pe pământ.
Cum este el? Habar n-am cum îi este vocea articulată, habar n-am cum îi este
strângerea de mână. De Dumitru Fărcaş trebuie să se ocupe, spre a se pronunţa, mai
întâi geologii, apoi arheologii, apoi etnomuzicologii şi abia apoi scriitorii. El a
apărut, trebuie să precizez, mai înainte de naşterea limbilor, când pământul vorbea
de unul singur prin Univers, într-o limbă a lui, pe care ar fi lăsat-o cu limbă de
moarte lui Dumnezeu şi în ultimă instanţă şi robului acestuia, românul Dumitru
Fărcaş, iată de ce chestiunea naţionalităţii acestui fenomen nici nu se mai pune. Nu
mai are importanţă dacă vulcanul în care se numeşte în limba locului Fujyama sau
Kracatoa sau Etna, el este pe harta vulcanologică a lumii muzicale un vulcan,
recunoscut oriunde şi de oricine, fără ajutorul translatorilor, dar în limba română
întâmplător acestui vulcan i se spune Fărcaş, Dumitru Fărcaş.
Azi, Dumitru Fărcaş e o piatră
P.S. Ce păcat că n-am talentul şi priceperea muzicologică a lui Constantin
Brăiloiu. V-aş fi putut arăta, cu instrumentele muzicologiei universale, câte parale
face arta lui Dumitru Fărcaş.”
Paul Anghel

(„Standard Internaţional“, nr. 1, oct. 1995)
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,,Muzica lui Fărcaş este harta ideală a Românie, are amplitudine geografică şi
profunzime istorică, plânset şi strigăt de izbândă, este rugăciunea sonoră a
poporului român.”
Malvinia Urşianu
Mai 2008

Omul – Taragot acest „Voievod al cântecului românesc“
Dumitru Fărcaş descinde din leagănul mitologic al României – legendarul
Maramureş – satul Groşi, nume ce derivă de la „fagii groşi“ ai pădurilor seculare
cu care se învecinează. Personajul nostru este pe măsura baştinii sale: gros – vânjos
(precum stejarul), lat în spate, pieptos, ochi râzăreţi – albaştri, faţa mereu
surâzătoare, sfielnic dar mărinimos şi spontan, de o copleşitoare comunicativitate,
când afectuos, când imperativ, ins în care coexistă izbucnirile abrupte şi tăcerile
pline de tâlc ale maramureşeanului, însă totdeauna năvalnic la suflet, o adevărată
forţă a naturii, ca să mă rezum la aceste linii de portret. Acasă, în vatra lui, i se
spune Mitru Mării lui Gheorghe a lui Ion Chichişenii, nume imposibil de pronunţat
ori de reţinut pentru un ins de pe alte meleaguri.
Dumitru Fărcaş avut un părinte spiritual pe măsură: Maria Tănase, cântăreaţa de
reputaţie universală, această regină a cântecului popular românesc. Ea, Maria
Tănase, l-a ajutat la timp pe Dumitru Fărcaş, povăţuindu-l să fie om normal,
integru şi artist autentic. Acesta, la rându-i, ajută pe alţi tineri care vin din urmă,
mânaţi de forţa misterioasă a talentului înnăscut (şi nu făcut), de taina care însoţeşte
viaţa şi munca artistului.
Pop Simion
(România Pitorească nr. 5, mai ’89)

Sfânta Surlă a Ardealului
..Ascultându-l pe Dumitru Fărcaş,
închid ochii şi prin faţa „dublului
eteric“ pe care îl am şi eu, ca toţi
oamenii, defilează toate cohortele
dacilor şi legiunilor romane, toţi
răstigniţii, toţi sacrificaţii, toţi
plugarii, oierii, pădurarii, cioplitorii în
lemn şi în piatră, măicuţele cu pruncii
şi preoţii de ţară, copiii cu turmele pe
imaş şi bătrânii îngenunchiaţi la
icoane, având psaltiri din care îşi iau
zborul fluturi aurii. Pe scurt, văd tot Neamul meu de mucenici, care nu întâmplător
a fost statornicit de Împăratul Ceresc aici, la Gurile Dunării şi în Coroana
Carpaţilor, ca ultimă strajă a Romei. Doamne, ce Popor mare ai zămislit aici, la
vadul migraţiilor şi la cumpăna Imperiilor! Şi ce unde magice ai făcut să ţâşnească
din gura şi din instrumentele vechi ale marilor noştri rapsozi!
32

Taragotul secular al lui Dumitru Fărcaş apără Neamul Românesc, precum l-a
apărat, cândva, bastonul de Mareşal al lui Ion Antonescu. Un Popor care tulbură
Cosmosul prin asemenea muzici divine nu poate fi înfrânt, niciodată. La „Flautul
fermecat“ al lui Mozart, noi, românii, avem o replică: „Taragotul sfâşietor“ al lui
Fărcaş.
Binecuvântez ziua când o româncă frumoasă a dat naştere unui artist fenomenal,
care face să crească iarba în pustie şi aprinde stelele pe cer cu tunetele trâmbiţei
sale! Acesta e Naţionalismul Luminat care mă animă. Am
spus-o şi o repet, până mi s-or încleşta fălcile şi vor asurzi
duşmanii noştri de moarte: pentru mine, românii mei sunt
cei mai frumoşi, cei mai deştepţi, cei
mai viteji, cei mai harnici, cei mai minunaţi oameni de pe
pământ! Un astfel de om este această „Cruce de Voinic“ pe
nume Dumitru Fărcaş. În fluviul tulburător al vieţii sale se
citeşte întreaga nobleţe a stirpei noastre de ţărani. Îl iubesc
mult pe Dumitru Fărcaş, pentru că se dăruieşte, generos, nu
palatelor, ci colibelor, şi orfanilor, şi văduvelor, şi
oamenilor simpli. Astfel de artişti nu cântă pe scenă, ci pe
Altarul Patriei.”
Corneliu Vadim Tudor
(24 februarie 2000, Bucureşti)
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Drumul crucii
Cu „Toamna, când se bat nucii”, Ed.
Proema, 2013, Dana Gheorgiu ajunge la al șaselea
volum de proză de la debutul din 1985 (cu un grupaj
de povestiri: Castelanii în vol. colectiv: Gustul
livezii) rotunjind un original univers epic, elaborat
pe durata a aproape trei decenii de activitate literară,
trecând de la povestire la roman, de la paradigma
experimentalistă a începuturilor la romanul analitic,
introspectiv, minuțios autoscopic în tradiția
realismului psihologic inițiat de H. P. Bengescu în
epoca interbelică. Recentul său roman este mai
apropiat de Maja desnuda, Ed. „Amarcord”,
Timișoara, 1997, prin tema comună abordată:
condiția femeii, interesul pentru feminitatea complexă, surprinsă în atmosfera
spitalului, în lupta teribilă cu boala sub amenințarea morții, dar dacă primul era, în
esență, un „roman al fricii și al regăsirii sinelui”, „Toamna, când se bat nucii” este
„carte scrisă pe apele întunecate ale Styx-ului, de unde nu te mai salvează decât
solidarizarea cu ceilalți!” (cum notează autoarea pe exemplarul dedicat nouă).
Romanul radiografiază experiența dramatică a autoarei înseși, caz real de
malpraxis, care se împletește c-un caz de „șantaj medical voalat și probează până
unde poate să cadă un om! Un medic!” (Ion Nicolae Anghel, coperta a IV-a).
Drama epică este schițată într-un prolog: „Povestea mea” (cu care se
deschide romanul) publicat sub semnătura Danei Gheorghiu în Revista „Învinge
cancerul”, nr. 3, 2013) și surprinde propriul destin al scriitoarei, ilustrativ pentru al
tuturor femeilor din lume diagnosticate de cancer mamar, atipic în cazul său, pentru
că medicul oncolog era apropiat familiei și cum cocheta cu literatura, compunând
texte aforistice, care stilizate de soțul pacientei, și el scriitor și editor, tipărite, vor
intermedia orgoliul celui care „Medic fusese. Se vroia scriitor” (p.6). Amână
intervenția chirurgicală: nu e nici o urgență «Exagerări!», m-a liniștit. Doar o mică
tumoare benignă, ce poate fi extirpată oricând” (p.5). Și intervenția s-a amânat
pentru mai bine de un an, timp suficient pentru stilizarea și editarea volumului de
„Aforisme” cu care viza, în viitor, calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor și
când operația a avut loc, chirurgul Traian Ferfelea a făcut-o „pe jumătate”, grăbit
de interese politice, iar „În ianuarie 2010 m-a «deschis» a doua oară, realizând
mastectomia. Eram în stadiul III” (p.6). De acum destinul scriitoarei se modifică,
intra în zodie luminoasă, vegheată de medici pentru care Jurământul lui Hipocrat e
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lege supremă în conduită, pacienta deprinde lecția fraternizării și solidarizării
alături de pacienți, personal medical, prieteni în tratamentul de chimioterapie și la
Radioterapie.
Este o carte document scrisă după revenirea speranței „în contact cu rețeaua
de susținere reciprocă a pacienților – a «grupurilor de suport» – și a prietenilor.
Uneori, chiar și a unor oameni cu totul necunoscuți!” (p.7), un roman ce
radiografiază feminitatea traumatizată de boală, cu care luptă acerb, caută alinare,
impulsionată de „o dorință nebună de viață!” (p.83). Ființa este efemeră, supusă
trecerii, cu destin hărăzit de Cel de Sus, „Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre
noi” și romanciera conștientizează această menire: „Începi să te întrebi ce planuri
să fi avut Cel de Sus cu tine. De nu cumva ți-a destinat această experiență cu
menirea expresă de-a scrie?”. Acest gând îi nutrește decizia impusă imperativ: „Da,
vei scrie. Despre ce? Despre ceea ce ți s-a întâmplat și se întâmplă și altora, aflați
acum după aceste ziduri. Neînțeleși, poate, de către unii de afară, dar și de alții din
interior, «imuni» la imaginea suferinței. Pentru ca în final, prin glasul și mărturia ta
să poți aduce o schimbare, în bine?
Cartea va țâșni din tot ce simte, trăiește, aude, vede în lume, în viața atât de
paradoxală în diversitatea antinomică: moarte și înviere, întuneric și lumină,
singurătate și sociabilitate, solidaritate și individualism, egoism și altruism,
pesimism și nădejde, boală – sănătate, dezamăgire și speranță, bucurie și durere,
necaz, suferință, teamă, spaimă, frică, furie, dar și încredere, împlinire, fraternizare,
fericire. În lupta acerbă cu boala triumfă, convinsă că nici un efort nu e zadarnic:
„Viața, viața care trebuie să meargă înainte! Să încerci să uiți totul, ți-a spus Ionu,
după luni de zile la capătul tratamentelor. Ai motivație, ai pentru ce trăi. În primul
rând, scrisul” (p.202). Este evidentă funcția purificatoare, de catharsis a literaturii,
a artei în general, a muzicii și dansului, aducătoare de: „Totul e liniște! Abandon și
dăruire! Revărsare de patimă potolită și de împlinire” (p.152). Suportul scrisului
este și unul livresc, având revelația acestei nevoi la lectura Jurnalului Virginiei
Woolf: „Vreau să abordez cărțile mele ca și cum aș avea conștiința acută a
scrugerii timpului, a vârstei și a morții” (p.120). E convinsă că: „îndatorirea față de
tine însăți: să scrii sonstant. Cu încrâncenare și neodihnă. Într-o confruntare
continuă cu imacularea inițială a hârtiei. Pe care s-o lași, la capătul zilei, acoperită
de o mulțime de cuvinte, ce leagă gândurile între ele. Și trăirile. Și stările oscilante.
Și patima. Și efortul din fața căruia nu te poți sustrage, chiar dacă adesea te
vlăguiește. Îți soarbe seva. Te secătuiește, dar te și încarcă, paradoxal, cu o nouă
vitalitate. Ieri crezută pierdută. Mâine – zi – regăsită. Astfel ca să poți merge mai
departe.” Scrierea acestui roman e obligatorie: „... că trebuie să-ți împlinești
menirea! Și să o duci până la capăt cu orice risc!” (p.125). Se impune ideea –
prezentă la Fr. Nietzsche și F. M. Dostoievski – că suferința este preț pentru harul
creației.
Titlul romanului: „Toamana, când se bat nucii” trimite la ziua de 14
septembrie din calendarul ortodox când se sărbătorește: Înălțarea Sfintei Cruci (și
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în satele din Ardeal se bat nucii), medicul Traian Ferfelea socotind că la toamnă
«când se bat nucii», să fie vremea potrivită intervenției chirugicale” (p.24). Titlul
revine ca un laitmotiv: „În toamnă, când se vor bate nucii, odată cu încetarea
tratamentelor, să dispară din existența ta și teama, și nesiguranța, și tableta de...
„Anxiar!” (p.125) ca semne ale însănătoșirii și ale revenirii la statutul de femeie
„spre a-și face viața suportabilă. Acceptând-o și ducându-și crucea, a cărei povară
să nu-i pară strivitoare [...] Să nu-și piardă credința” (p.221).
Compus dintr-un prolog: „Povestea mea” și nouăzeci de secvențe narative
romanul are o structură biplană diferențiate prin tehnica palimpsestului, alternând
apisoadele cu grafie obișnuită (48) în care naratorul este și personaj-protagonist
relatând la persoana a doua, sau a treia, singular prezent, cu episoadele cu grafie
aldina prin care rememorează întâmplări, scene din trecut, cel mai frecvent la
timpul imperfect, persoana întâi, singular. Sunt risipite în roman cuvinte, sintagme,
expresii, propoziții, chiar fraze caligrafiate cu litere îngroșate, având caracter
confesiv și subliniind fapte, idei, trăiri din mesajul dens al romanului.
În această structură biplană acțiunea antrenează câteva zeci de pesonaje
(cca 50) surprinse acasă, în salonul spitalului, la clinica Centrului de Oncologie
(„OncoHelp”), la Secția de Radioterapie a Spitalului municipal Timișoara și-n
atâtea alte localități din țară (mai ales în Ardeal). Pe majoritatea îi portretizează
fizic, ori moral, atentă la detaliul semnificativ (mai ales locatarele salonului din
spital): „... cu ochii pierduți într-o depărtare vizibilă numai ei. Cu obrajii, dintr-o
dată livizi și trupul moale, sprijinit de pernă. Apoi, treptat, culoarea i-a revenit pe
chip, ochii și-au redobândit voiniciunea obișnuită...” (p.17) ori de maximă
concizie: „Pantera roz e mică de stat și iute-n mișcări. Gureșă pe deasupra” (p.27).
Lui Traian Ferfelea îi compune biografia acumulând trăsături fizice și impresii
produse asupra interlocutorilor: „Dimineața el apare, întotdeauna, cu o mică și
delăsătoare întârziere, potrivită cu rangul său. [...] Pune o frână bruscă picioarelor
sale scurte și musculoase. [...] de pe buzele-i subțiri și inegal arcuite într-un
simulacru de zâmbet, se va desprinde alene un sunet. Ca o adiere abia simțită de
vânt.” (p.47).
„... îl atrage ața spre culme” pe „Chirurg – oncolog – apicultor – literat –
șef de Direcție Sanitară” „chirurgul-grafoman ticluiește să întemeieze un cenaclu”
(p.44). Năzuiește „la nimbul de scriitor, sub a cărui lucire discretă, dar perenă,
plănuiește să-și conserve imaginea întru eternitate” (p.50).
Deținător al puterii, cu autoritatea funcției, „a uitat să pășească! El doar
călătorește. Își mută trupul rotofei dintr-un autovehicul într-altul, cu siguranța
păstorului ce n-are nici un dubiu asupra supunerii turmei: „căreia-i promite iarbă
mănoasă, iar celui mai bun – o proptă strașnică la cine trebuie, după rezidențiat”.
[...] om crescut în vecinătatea pădurii, cu generații de lucrători ai pământului în
spate, înaintași care i-au transmis o neobișnuită capacitate de a rezista: la muncă,
boli, uzuri felurite, frecușuri, bairamuri și trai dezordonat... Nu ostenește și nu se
plânge. În plus, platoșa de neimplicare afectivă îl ferește mai abitir decât întreaga
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sumă a înzestrărilor ereditare. Își umilește adesea subalternii, fără să-și facă
procese de conștiință... Năzuiește să-și impună imaginea medicului cugetător. A
trestiei cugetătoare, în deplina sa complexitate (s.n.p. 13). Are „foame de nemurire”
și „ foame de imagine”. Se autocaracterizează: „Eu tot ce fac, fac bine! Operez
bine; organizez o acțiune, gândindu-mă la toate detaliile, scriu cu toată puterea din
mine și scriu bine, a precizat. Vreau să le fac pe toate la baremul maxim”. Pacienții
știu multe despre copilăria încărcată de violență paternă în familia doctorului. În
preajma lui naratoarea străbate un adevărat „drum al crucii”, „poveste urâtă”, „a
dezamăgirii și încrederii înșelate” la suferință supremă, traumă spihică, mutilare
trupească, tsunami sufeltesc, ființă cu handicap (extirparea sânului) și feminitatea
amenințată. Speranța reînvie din existența „lumii profunde: a oamenilor de bun
simț, care înțeleg și rezonează cu semenii lor. Și care contează, cu adevărat.”
(p.20), a familiei, a prietenilor, grupul de sprijin ce-i sunt alături și-i susțin solid
drumul în noua viață, având ca exemplu cazul Roswitei care crede „că viața chiar
și-ntr-un cărucior cu rotile, merită să fie trăită!” (p.217) cu dorința constantă:
„aceea de a trăi firersc! Și-n armonie cu viața” (p.219). Crede că „Lumea e
frumoasă și-i păcat să n-o prețuiești!” (p.220).
Romanul proiectează acțiunea pe marea scenă a lumii pe care fiecare om își
joacă rolul hărăzit, unde „nimeni nu se poate împotrivi ultimului sunet al gongului!
În schimb, își poate regiza peregrinarea, prin actele fundamentale ale piesei. De la
primul tablou, parcurgându-le pe cele următoare, până la ultimul. Și o poate face cu
sau fără curaj. Lipsit de demnitate, sau dovedind-o. Cu sufletul înghețat sau,
dimpotrivă, senin. Zgârcit ori generos. Tracasat, până la paroxism, sau acceptând,
lucid, căderea cortinei” (p.229). Important este „Să nu dai timp nefericirii! Să
transformi eșecul în victorie știind că „boala a încetat să mai fie atotputernică.
Lumea dispare ca să renască mereu, iar speranța fraternizării continue prelungește
„lanțul uman”, cât vor fi locuitori pe pământ. Pământeni pentru pământeni!”
(p.231).
La această concluzie romanciera ajunge, topind în substanța epică densă
destine exemplare, evocând istorii de viață printr-o continuă alternare de
evenimente narate direct, uneori în tehnica „poveștii în poveste” sau a „poveștii în
ramă” cu cele rememomrate, descriind peisaje de natură încărcate cu simboluri cu
valoare purificatoare, de catharsis, veritabile pasteluri ale micro și macro
cosmosului, cu inflexiuni poematice. Recurge și la tehnica decupajului
cinematografic, selectând scene în care dialogul permite depanarea confesivă a
multor istorii de viață cu iubiri pasionale, gelozie, tentativă de crimă, detenții și
pervertiri sufletești (cuplul Aurora – Tavi – p.72-80) dând tensiune dramatică
acțiunii.
Romanciera excelează în introspecție și analiză infinitezimală reflexivă,
dând tonalitate de blestem, litanie, reflexe mitologice, inserții livrești, epistolare,
dar rămâne constant expresiv și autentic.
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TEREZIA FILIP
SMONOLENŢĂ şi CONFUNDARE,
sau VEGHE, TREZIE şi VIGILENŢĂ SPIRITUALĂ?
Dilema din titlul acestui text exprimă o
problemă esenţială a omenescului din toate
timpurile. Ea este de fapt o provocare lansată
de unul din poemele lui Nichita Stănescu, ce se
citeşte azi ca o parabolă sau o pledoarie pentru
trezie, ca alternativă a somnului. Multe
gesticulaţii simbolice din imaginarul liric al
poetului, pe cât de stranii, unele, pe atât de
paradoxale, îl pot contraria pe cititorul
nefamiliarizat cu jocul metaforei şi cu
simbolistica lui derutantă în neomodernitate.
Bunăoară, un cântec de leagăn, menit, în cea
mai pură tradiţie lirică, a induce somnul, a alina
copilul de frământările zilei, de timpul ce trece,
a-l încălzi, mângâia şi a-l adormi, separându-l
de tumultul lumii din jur, primeşte cu totul alte sensuri şi alte valori în accepţiunea
lirică stănesciană. În Cosmogonia sau cântec de leagăn, poem integrat în volumul
Laus Ptolemaei, discursul liric este rostit ritualic şi iniţiatic pentru menţinerea
fiinţei în stare de nesomn, într-un simbolic regim hibernal, „pentru ninsoare,
pentru gheaţă, pentru frig”. Care frig? – evident cel al treziei, lucidităţii şi al
purităţii sufleteşti. Trezie/ trezvie, rar utilizat, vine din slava veche şi conotează „o
stare de limpezime a minții, de vioiciune, de agerime; curățenie sufletească” sau
„stare a unei persoane care nu doarme; veghe.(fig.) Stare de om cu mintea trează;
stare de om lucid”. [NODEX (http://dex.infoportal.rtv. net/~cuvant-trezie.html)]
Cântecul de leagăn în accepţiunea poetului e asociat – cine ar crede? – unei
cosmogonii, sugerând, din start, nevoia armonizării fiinţei cu lumea mare, cu
cosmosul şi universul în care e conţinut omul.
Debutând ludic, cum îi stă bine unui joc de copil – căci copil în lumea mare
este nimeni altul decât individul, oricare ar fi el, poemul nu îndeamnă la somn ci la
trezie: „Să nu adormi. Spiritele stărilor de suflet/ se dau în leagăn. Hei-ho –/
pentru ninsoare, pentru gheaţă, pentru frig.” (Cosmogonia sau... în Ordinea
cuvintelor I, pp. 316-319) Nu copii se dau în leagăn aici, în ritm de „hei-ho”, ci...
„spirtele stărilor de suflet”, şi nu pentru somn, pentru liniştea şi calmul devenirii, ci
„pentru ninsoare, pentru gheaţă, pentru frig”. Simbolistica hibernală indică nu
intimitatea odihnitoare, la antipod frigului, ci trezia, maxima luciditate şi o mirabilă
puritate sufletească. Rostit în registrul liric al tandreţii, precum discursul afectiv din
lirica populară, „Abua puiuţ de domn,/ Eu te legăn,/Tu să dormi...”, e înlocuit în
cântecul neomodern de un „Hei-ho” pentru spiritele stărilor de suflet, ce afluează
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necontenit în spaţiul existenţei, vin şi trec, se alintă, se întristează ori se joacă, „se
dau în leagăn”...
De ce repudiază poetul starea de somn? Fiindcă ea subsumează eul şi
individul unei ordini inerţiale, noctambule, materiale, aşa cum relevă straniu, un alt
poem al lui Nichita Stănescu, Către Hypnos, care imaginează o aberantă civilizaţie
sau o umanitate din care lipseşte total opera spiritului treaz, expresie a stării de
veghe. Poemul e un pamflet ce vizează somnolenţa, ca stare inerţială, stare de
mediocritate sau de inapetenţă pentru veghe şi cunoaştere: „Ei se năşteau
dormind./ Creşteau dormind, se îndrăgosteau/ dormind şi nunta/ şi-o celebrau în
somn./ Întemeiau aşezări de cuvinte în somn./ Femeile lor năşteau în somn./ Iar ei
cu toţii îmbătrâneau în somn/ şi mureau astfel”.(Către Hypnos). Fiinţe somnolente,
adepte ale existenţei materiale şi nocturne, exponenţii lui Hypnos sunt tributari
trupului, căci „tot timpul erau identici/ cu trupurile lor”, având sentimentul „că
numai astfel/forma lor le aparţinea/ în întregime şi toată/ deodată.” (Idem).
Se opun aici alegoric două aşazise civilizaţii, două moduri omeneşti de-a fi în
lume, definite de valori contrarii: pe de-o parte, somnul, pentru cei care trăiesc în
exclusivitate în ei înşişi, supuşi trupului lor şi identici acestuia, şi, pe de altă parte,
trezia sau nesomnul, simbol pentru cei care, prin privire, auz, prin senzaţia durerii
şi prin sentimente – devansează limitele corporale, ies înafară din sine,
abandonându-şi trupul în tenebre. Trupul, somnul şi visul nocturn configurează o
izotopie simbolică a unei existenţe inerţiale, ceţoase, echivalente cofundării în
materialitate, în opoziţie cu nesomnul şi trezia. Subordonând trupul, veghea
favorizează existenţa într-un regim spiritualizat, lucid şi vizionar. Aşa se explică de
ce umanitatea adeptă a somnolenţei îi urăşte pe adepţii treziei, considerându-i
„cei fără de trup”: „Ei îi urau pe cei treji/ Spuneau că cei ce sunt treji/ nu trăiesc în
ei înşişi.//Spuneau că cei treji/ nu sunt altceva decât/ privire…/[...]/ Ei îi urau pe
cei treji/ numindu-i/ «Cei fără de trup.»” (Idem). Identitificarea eului cu propriul
trup este o modalitate somnolentă de-a trăi exclusiv în regimul organicităţii şi al
materialităţii. Îndemnul la trezie este reiterat în ton sapienţial şi într-un alt
memorabil poem stănescian,: „Dormi cât mai puţin cu putinţă,/ visează cât mai
mult cu putinţă!” (Învăţăturile cuiva către fiul său în Ordinea cuvintelor II,
p.179). Nu visul nocturn, somnolent, tributar tenebrelor e vizat aici de poet, ci visul
treaz şi vizionarismul obţinute din starea de veghe...
Somnolenţă şi trezie operează în sensuri contrare asupra fiinţei: trezia
năzuită de poet e stare de limpezime a minţii, e spiritul lucid ce ar trebui să
acompanieze permanent eul şi să lumineze toate faptele şi evenimentele omenescului în lume; somnolenţa seduce şi derutează omenescul, confundă eul şi pierde
fiinţa în tumultul neantizant al unei existenţe informe. Subsumare a fiinţei unui
regim exclusiv material, ca seducţie şi înrobire a ei de către propriul trup,
somnolenţa îi apare poetului, ca o culpă, o slăbiciune ori o stare puniţioasă ce duce
la confuzie şi degenerare: „O, veghe gravidă de lucrurile lumii, [...] Să nu te stingi,
să nu laşi alt eres/ să-ţi dea o altă formă frunţii/ să-ţi ningă înţelesuri fără denţeles/ ierburile, iederile, munţii...” (Idem). Relaţia somnolenţă-veghe răspunde
sciziunii funciare trup-spirit – o motivaţie a dimensiunii tragice a existenţei. De aici
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îndemul poetic „să nu adormi”, reiterat obsesiv şi cântecul de leagăn asociat unei
cosmogonii. Rostit într-o notă de tandreţe melancolică, „Să nu adormi. Lasă cerul
deschis/ până vom desluşi desimea/ stelelor unele în altele” sugerează şansa
deschiderii fiinţei spre un orizont salvator – cer – spiritualizat, luminos, evitând
astfel riscul pe care-l presupune somnolenţa: „...Nu, să nu adormi” – reiterează
poetul – „[...]/ cine ştie/ dacă ne vom mai trezi/ şi unde/ şi când ne vom trezi/ şi-n
care trup...”, căci somnul temporal anticipă somnul veşnic, risând dispersia şi
confuzionarea fiinţei în/cu alte forme, identităţi şi stări: „Uite, în mine s-au trezit/
toţi morţii mei/ şi toţi morţii morţilor mei [...]/ s-au trezit şi fiecare, firesc,/ crede
că este el,/ că eu sunt continuarea lui,/ că eu sunt el de după moarte.” (Idem).
Incantaţia poetică indică pericolul pierderii sinelui iscat de somnolenţă, de
indiferenţă, de absenţa vigilenţei spirituale, ori de seducţia unei vieţi tributare
voluptăţii materiale somnolente.
Lucida privire a sinelui şi a alterităţilor, atenţia la circumstanţe, efortul
permanent de individualizare în ţesătura existenţei, de delimitare a propriului eu de
alte identităţi, forme sau entităţi este datoria esenţială a individului, necesitatea
vegherii necontenite, la care Însuşi Isus Christos în Grădina Ghetsemani îi
îndeamnă pe discipoli: „Vegheaţi şi vă rugaţi!”. Somnul lor de-o clipă, delăsarea,
uitarea şi cedarea stării de oboseală îi îndepărtează de Isus, făcându-i să-L piardă
pe Învăţătorul lăsat singur, pradă agresivităţii unei lumi derutate şi confuze ea
însăşi. Căderea-n mrejele somnului, abandonarea veghei şi a permanentei
chivernisiri 2 a eului pentru relevarea propriei identităţi conduc individul la
confundarea tragică în indistincţie şi haos, atât în existenţă, cât şi în spaţiul lumii de
dincolo: „Uite, în mine s-au trezit/ toţi morţii mei// şi toţi morţii morţilor mei,/
prieteni şi rude/ ai morţilor morţilor mei/ [...]/ ei cred fiecare-n parte/ că sunt
eu./Toţi morţii mei cred că sunt eu./ Şi eu cred că sunt eu./ Oh, fereastră prin care/
faţa mea cu o mie de ochi pe ea,/ priveşte...” (Idem). Cosmogonia sau cântec de
leagăn e un cântec de trezie şi veghe, al sinelui poetic şi al sinelui omenesc în
spaţiul lumii. E o pledoarie pentru luciditate, vigilenţă şi spiritualitate, căci
somnolenţa aduce riscul une existenţe în devălmăşie cu alte forme, entităţi şi
fenomenalităţi, din incapacitatea indivizilor de-a-şi conserva ori modela prin veghe
propria identitate: „Cine ştie în ce putem să ne trezim;/ cine ştie în cine....”
(Idem).
Veghea îndelungă, până la o lucidă stare vizionară, salvează eul şi îl face apt
de distingerea propriei indentităţi în spectacolul omenesc şi mundan: „Nu adormi,/
până când veghea va mânca din noi înfometată/ şi însumi de însumi se va
rări,/deodată.” (Idem). Atunci, „când însumi de însumi se va rări...” este ţinta
vegherii, ce desemnează capacitatea de-a lua act de sine şi de ceilalţi din spaţiul
lumii, a distinge diferenţele şi asemănările. Poetul e convins de caracterul salvator
şi creator al treziei, ce îmbogăţeşte viaţa, o demultiplică, omul în stare lucidă
continuând opera Creatorului. „Să nu adormim, să veghem, să nu adormim...”,
Chivernisire, în sens spiritual şi sapienţial, în sensul unei îngrijiri sufleteşti , de bună guvernare şi
înavuţire a sinelui.
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plusează patetic poetul, augmentând prin pluralul persoanei I ideea că veghea
activă, excesivă, idolatră – „până ce veghea
va mânca din noi..., „până ce se va naşte un plai...” – e deschizătoare de cer şi de
sensuri, ea
jertfind eul, nu confuziei şi buimăcelii haotice, ci unei benefice stări de inspiraţie,
creatoare, inventivă de lumi şi de sensuri, de „ idoli enormi şi verzui şi sfinţi”.
Veghea necontenită – „veghe gravidă de lucrurile lumii” – până la atingerea stării
de inspiraţie şi revelaţie, „Iarbă şi trunchi de pomi” e metafora fenomenalizării ce
redifenşte şi deplasează mereu limitele „Până când oboseala şi veghea ne va fi de
piatră”, sau „Până când veghea, până când oboseala/ se vor face iarbă sau
trunchi de pomi./ Hei-ho, până când susurând, Kalevala/ se va sparge-n eoni.”
(Idem). Când eroul şi zeul nordic, Kalevala, îşi va demultiplica mitic fiinţa în eoni
reprezintă alegoric limita stării de veghe ce are drept consecinţe, vizionarismul,
spiritualizarea maximă, abstractizarea – „o gură de rai îngheţată”. Retoricul
îndemn „O, veghe gravidă de lucrurile lumii/ să nu te întuneci, să nu te stingi, nu te
stinge,/ acoperă-ţi cu os, cu muşchi, cu piele a ta meninge.” – vizează realizarea
unei lumi spiritualizate, a esenţelor, efect al contemplaţiei lucide, cerebrale.
Simbolul meningelui asociat vegherii e un îndemn avertizator la conservare şi
ocrotire a ceea ce are mai gingaş şi mai esenţial fiinţa umană din materia ei – „Să
nu te stingi, să nu laşi alt eres/ să-ţi dea o altă formă frunţii,/să-ţi ningă înţelesuri
fără înţeles/ierbuirile, iederil, munţii...”(Idem) Simbolismul frunţii boltite e
punctul cel mai de sus, corporal şi spiritual, până la care omenescul a putut ajunge,
în aventura verticalizării sale. Dislocarea acestei ordini ontologice inţiale ori
degradarea acelei esenţe fragile ce face diferenţa creatoare a omenescului în lume
ar conduce fiinţa la haos şi indistincţie, la vreun „alt eres” lipsit de spiritualitate şi
de moralitate ce ar putea anarhiza fiinţa şi lumea. Funcţia creatoare şi ocrotitoare a
frunţii în arhitectura trupului şi atributul exclusiv omenesc al veghei reprezintă în
viziunea lirică a lui Nichita Stănescu mai mult decât o simbolistică poetică – o
alegorie plină de semnificaţii tulburătoare şi avertizatoare în ceea ce priveşte
somnul raţiunii şi riscurile presupuse de acesta.
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NICHITA STĂNESCU ŞI MODERNITATEA ŞOCANTĂ 3 (II)
Procesul de integrare a poeziei anilor ’60 în matca unei
normalităţi, proces reprezentat de scriitori notabili, a coexistat
însă cu producţiile versificatorilor de duzină, a rataţilor şi a
celor timoraţi de partid. Nimic însă nu s-ar fi putut realiza, dacă
nu ar fi existat revistele literare care să susţină orientările
poetice novatoare. Pe lângă meritul deja menţionatei reviste
Steaua, condusă de A. E. Baconsky, amintim şi numele altor
câtorva reviste literare, bucureştene. Este vorba de Gazeta
literară (fondată în 1954), care a sprijinit substanţial formarea
lui Nichita Stănescu şi Cezar Baltag; Luceafărul (fondată în
1958), în paginile căreia au debutat o serie de nume ale
generaţiei, precum Constanţa Buzea şi Constantin Abăluţă; şi
nu în ultimul rând România literară (numele nou dat în 1968
Gazetei literare), importantă prin promovarea grupării Nichita
Stănescu.
Pentru o mai bună înţelegere a contextului generaţiei ’60 şi a locului lui Stănescu în ea,
amintim rolul pe carte l-a avut personalitatea lui Nicolae Labiş, fenomen în afara vârstelor
şi generaţiilor, care, aureolat de miturile ţesute în jurul lui pentru talentul ieşit din comun,
reface punţile cu o poezie de tip baladesc. Cât despre cunoscutele producţii Moartea
căprioarei şi Sunt spiritul adâncurilor, le putem considera antecedente ale revirimentului
modern din perioada imediat următoare.
Pe lângă incontestabila noutate a formulei poetice stănesciene, generaţia ’60 propune şi
alte câteva, cum sunt cele ale lui Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ion Gheorghe şi Ana
Blandiana.
Am putut vedea deja că în jurul poeziei lui Nichita Stănescu s-a ţesut un adevărat mit,
care a subzistat chiar şi atunci când perspectiva critică legată de opera lui s-a schimbat,
când s-au exprimat păreri neconforme cu statutul lui de vedetă. Gloria lui şi a colegilor de
generaţie a depins de o serie de elemente care ţineau de modul în care au ales să se
raporteze la contextul politic, conformismul impunându-se ca o condiţie sine qua non a
posibilităţii de a publica. Comunişti declaraţi erau doar Ion Gheorghe şi Adrian Păunescu.
Poeţii grupaţi în jurul lui Nichita Stănescu (în majoritate revelaţi între 1957-1964:
Cezar Baltag, Ilie Constantin, Grigore Hagiu, Petre Stoica, Matei Călinescu, Anghel
Dumbrăveanu, Gabriela Melinescu, Gheorghe Tomozei, Miron Kiropol), numiţi de critica
vremii „evazionişti”, propuneau o modalitate de afirmare nedisimulată, care se traducea
prin cultivarea artisticului. Opţiunea, privită retrospectiv, ni se pare ostentativă, tocmai
pentru că nu era moderată. „Extremismul” estetic în situaţii de criză trebuie privit ca
normalitate, el fiind un indiciu că o literatură reuşeşte să răzbată în condiţii vitrege.
În literatura noastră postbelică, noutatea a însemnat o exagerare a unei formule estetice
deja existente, şi nu o sincronizare cu literaturile occidentale şi nici apariţia unui alt
Din volumul ,,Valorificarea prin mijloace moderne a tradiţiei la Nichita Stănescu, Marin Sorescu
şi Mircea Cărtătrescu” în curs de apariţie la Editura Gens Latina din Alba Iulia.
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fenomen estetic, datorită determinărilor universale specifice. Ne-am referit deja la
aserţiunea potrivit căreia „neomodernismul” poeziei postbelice este „anacronic”, prin
aceasta sugerându-se implicit că a împiedicat instalarea pe teren românesc a „pervazivelor”
estetici postmoderniste. Am arătat că este o exagerare, dacă se ţine cont de celebra „luptă”
dintre elementele conservatoare şi cele înnoitoare, care se poate justifica, doar dacă ne
gândim că este o reacţie, şi ca orice reacţie conţine şi o doză importantă de nihilism pentru
a se impune.
Nichita Stănescu se numără printre principalii cultivatori ai formulelor exacerbate ale
poeticului, bazat pe paradoxuri şi teorii ştiinţifice luate în răspăr, ca şi pe o imaginaţie
debordantă, dublată de o ascuţită inteligenţă. Poeţi ca Cezar Baltag sau Petre Stoica l-au
urmat, adăugând elemente noi discursului poetic (un ermetism original pe linia lui Barbu,
pe de o parte, şi o „poveste” a cotidianului, pe de altă parte). Aceasta nu a presupus însă o
evoluţie lină. Atacurile criticii „novicoviste”, ca şi contextul social, le-au scos, paradoxal,
prin negaţie, în evidenţă valoarea. Aşa se explică aura mitică creată în jurul lor.
Gheorghe Tomozei, tributar în prima parte a operei sale „maşinăriilor” romantice, se
detaşează treptat, adoptând şi el o manieră modernă, de esenţă ludică, care-l apropie de
Nichita Stănescu şi Marin Sorescu.
Alţi câţiva prieteni ai lui Nichita Stănescu preiau de la acesta unele sugestii,
integrându-le propriului discurs liric. Poezia Gabrielei Melinescu, structură funciar
romantică, se remarcă prin cultivarea unui „textualism” sui-generis, dar şi a elementelor
suprarealiste. În acelaşi sens, Grigore Hagiu scrie o poezie marcată de elemente
suprarealiste.
Independent de aceştia, alţi poeţi ai generaţiei, afirmaţi după 1964, se disting prin
puternicele ecouri din poezia lui Blaga, Goga şi Macedonski.
Ilie Constantin şi Constanţa Buzea vin cu ecouri din poezia clasică, dublate de o
incontestabilă modernitate.
În manieră blagiană, Ana Blandiana, eticizează şi rafinează existentul.
Marcată de inflexiuni expresioniste şi de o „torenţialitate” specifică lui Ion Gheorghe,
în opera de tinereţe, Ioan Alexandru se distinge prin cultivarea la maturitate, a
hieratismului şi a stilizărilor în manieră bizantină.
În aceeaşi manieră expresionistă, Gheorghe Pituţ creează imagini care amintesc de
Poemele luminii şi de Paşii profetului.
Figură aparte în contextul literar şaizecist, Ileana Mălăncioiu este greu încadrabilă întrun curent anume, poezia ei având unele afinităţi formale cu expresionismul şi simbolismul.
O evoluţie interesantă în peisajul generaţiei ’60 a avut-o poezia lui Adrian Păunescu,
personalitate incendiară, care alături de Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Marin Sorescu,
Ioan Alexandru, Ana Blandiana, în primele volume: Ultrasentimentele (1965); Mieii primi
(1966); Fântâna somnambulă (1968), a participat la revirimentul poeziei româneşti
postbelice, pentru ca mai apoi traseul lui poetic să fie marcat de o involuţie estetică,
mărginindu-se la a exprima în limbaj tradiţional patosul angajării civice; aceasta, în timp
ce colegii lui de generaţie depăşeau prin modernitate formule poetice învechite.
Mai mult din raţiuni de logică a discursului, abordăm la sfârşitul expunerii despre
peisajul literar al anilor ’60 şi rolul personalităţii lui Marin Sorescu, fără ca prin aceasta să
se înţeleagă că-i minimalizăm contribuţia, dimpotrivă, considerăm că, alături de Nichita
Stănescu, poezia lui s-a distins prin ineditul spectaculos şi a avut, în acelaşi timp, un rol
foarte important în lupta cu inerţia şi în deschiderea spre formule poetice moderne.
Formula poetică soresciană se individualizează prin cultivarea discursurilor ostentativ
depoetizante. Oralitatea şi stilul familiar, melanjul de materie lexicală din domenii opuse,
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dar şi de genuri şi specii diferite, paradoxul şi calamburul sunt doar câteva caracteristici pe
care le găsim în opera lui. Alte particularităţi, cu referire specială La lilieci, se regăsesc în
postmodernism, fapt care a făcut pe unii să creadă că: „Postmodernismul anilor ’80 îşi află
o sursă pe care va trebui s-o recunoască într-o bună zi”. 4 Acelaşi lucru a fost afirmat şi
despre o parte din volumele lui Nichita Stănescu. 5 Am dezbătut deja acest aspect într-un
capitol special, mai importantă considerăm aici reafirmarea unui adevăr incontestabil,
anume că literatura anilor ’60 nu ar fi avut strălucire fără contribuţia acestor două nume.
Opinii critice divergente
Eterogenitatea opiniilor critice legate de opera lui Nichita Stănescu, precum şi
caracterul lor exclusivist se datorează, fără îndoială, talentului şi inteligenţei poetului.
Studiul nostru nu-şi propune să facă inventarierea lor exhaustivă, ci urmăreşte doar
punctarea principalelor probleme disputate în acest sens şi formularea propriului punct de
vedere.
Trebuie să spunem, mai întâi, că, încă din timpul vieţii poetului, s-au configurat două
atitudini exegetice divergente. Prima, în anii debutului, când poezia stănesciană producea
stupefacţie în rândul cititorilor, fiind în schimb elogiată şi susţinută cu patos de unii critici.
Ov. S. Crohmălniceanu, Silvian Iosifescu, Paul Georgescu, Savin Bratu, procedând astfel,
îşi exprimau opţiunea pentru o formulă de literatură modernă, contrar cu adeziunea
manifestată de ei la început, pentru un alt tip de literatură. Al doilea moment dificil a
apărut o dată cu volumului Epica magna (1978), care a stârnit spiritul polemic al lui
Nicolae Manolescu. Ceea ce i se reproşa poetului era lipsa de noutate: „Marele poet
trăieşte aici, cu puţine excepţii, prin umbra lui”.6
Situaţia este inversă faţă de anii debutului; acum este adulat de public şi contestat de
critică. Divergenţele majore au avut ca obiectiv însă alte probleme controversate. Una
dintre ele, dezbătută pe larg într-un capitol anterior, ţine de încadrarea poetului într-unul
din curentele, modernist sau postmodernist. Să urmărim câteva din cele mai importante
opinii formulate în această privinţă.

4

Nicolae Manolescu, Despre poezie, p.197

5

Ibidem, pp.192-194
Idem, Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu. Poezia, vol.1, Editura Aula, Braşov,
2001, p.126
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ANCA SÂRGHIE
PARADOXURILE UNEI NEÎMPLINIRI CULTURALE ÎN RĂŞINARI,
COMUNADE OBÂRŞIE A LUI OCTAVIAN GOGA ŞI A LUI EMIL
CIORAN

Orice localitate din lume trăieşte cultural prin
amintirea personalităţilor importante pe care le-a
dat ţării respective şi, în cele mai fericite cazuri,
chiar lumii întregi, notorietatea lor fiind
susţinută azi, mai mult decât oricând, de
turismul care este cea mai rentabilă dintre toate
industriile. Cine poposeşte la Salsburg în
Austria nu poate să nu se oprească la casa unde
s-a născut în 1756 W. Amadeus Mozart şi vă
asigur că 12 luni din an vizitatorii roiesc în zona
aceea. În Anglia, la Stratfort-upon- Avon cei
peste două milioane de turişti înregistraţi anual
vor să viziteze nu numai casa natală a lui
William Shakespeare, ci şi locuinţa sa din anii
maturităţii. Apoi merg la Holy Trinity Church,
unde Shakespeare a fost botezat, ca tot acolo să
fie şi înmormântat. În vecinătatea oraşului,
turiştii vor să viziteze casa unde iniţial locuise
mama scriitorului de geniu, chiar şi pe aceea a soţiei lui. Şi astfel autocarele cu turişti au
aglomerat străzile oraşului, încât localnicii fac reclamaţii la primărie. Ei nu se plâng, însă,
şi de beneficiile economice pe care le aduce turismul în zonă. La Florenţa în Italia mulţi
turişti se opresc la casa lui Michelangelo, chiar dacă s-au păstrat mult prea puţine lucruri
care să-l reprezinte şi am ieşit cu totul dezamăgită din acel muzeu. În Spania, o ţintă a
turiştilor este Alcala de Henares, unde s-a născut şi a copilărit Miguel de Cervantes,
primăria oraşului iniţiind cu începere din 1997 “Zilele gastronomiei lui Cervantes”, ca nou
punct de atracţie pentru vizitatorii de pretutindeni. Mai mult, în Spania se realizează
adevărate trasee turistice pe urmele personajelor şi ale întâmplărilor narate de Cervantes în
romanul său Don Quijote de la Mancha. Şi exemplificările ar putea continua pe pagini
multe.
Marii scriitori români se bucură şi ei de o asemenea recunoaştere postumă. Astfel, la
Ipoteştii Bucovinei casa copilăriei lui Mihai Eminescu a devenit în timp un modern centru
cultural. Humuleştii lui Ion Creangă, satul Hordou, unde se născuse în 1866 George
Coşbuc, Prislopul lui Liviu Rebreanu din zona Bistriţa- Năsăud sau chiar Mărţişorul
bucureştean, ca laborator al creaţiei argheziene, au cunoscut metamorfoze spectaculoase în
ultimele decenii, când o vizită a elevilor în programele “Săptămânii altfel”, spre exemplu,
poate stimula interesul pentru descoperirea operei unor scriitori români reprezentativi,
interes care înregistrează, altfel, o alarmantă descreştere.
Cea mai veche localitate a Mărginimii Sibiului, atestată documentar în 1204, Comuna
Răşinari este binecuvântată de Dumnezeu prin tradiţia seculară a ciobanilor ei intelectuali,
“ţăranii cu biblioteci”, care nu se rezumau la cunoaşterea unor scriitori români, ci îl citeau
pe Tolstoi şi Balzac, pe Hegel şi Schopenhauer. Din această comună de tradiţie pastorală
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de sub streaşina Munţilor Cibinului s-au ridicat şi intelectuali străluciţi, personalităţi de
frunte, afirmate în diferite domenii, la nivel naţional şi chiar internaţional. Panoplia lor este
mult mai bogată decât ne-am închipui şi foarte interesantă ca spectru uman şi profesional.
Ea se completează şi în prezent, dovedind vitalitatea spirituală a satului de români
transilvani.
Situată aproape de Sibiu, în centrul României, poziţie geografică ce sporeşte şansele
vizitării, localitatea aceasta este renumită astăzi în toată ţara şi în străinătate mai ales
pentru personalităţile ei emblematice, poetul Octavian Goga şi filosoful Emil Cioran, drept
care din toate părţile sosesc vizitatori interesaţi să le cunoască obârşiile, dar pleacă profund
dezamăgiţi. Casa natală a lui Octavian Goga, al doilea mare poet naţional român după
Mihai Eminescu, muzeu care este o bijuterie a genului prin autenticul ei mobilierul de
epocă, obiectele casnice, lucrurile bine conservate, biblioteca familiei, fotografiile păstrate,
etc. era cândva vizitabil, dar în mod paradoxat acum este ferecat aproape întregul an. De
ce? Pentru că este proprietatea privată a unor moştenitori de vază, o celebră actriţă, chiar
directoare a Teatrului Naţional din Bucureşti, şi un profesor de literatura română din
capitală. Pe cât de onorantă este calitatea de-a fi vlăstar din spiţa unui asemenea neam, pe
atât de păguboasă este tergiversarea redeschiderii muzeului Goga la Răşinari.
Am urmat şi eu calea surselor electronice de infirmare, pe care le uzităm din ce în ce mai
frecvent cu toţii. Pe site-urile Primăriei se menţionează uneori, dar nu tocmai consecvent,
lipsa de acces la cele trei case natale importante astăzi, respectiv cea a lui Oct.Goga, a lui
Emil Cioran şi cea a Ilarie Mitrea, case nevizitabile mai mult din motive subiective, decât
cu adevărat obiective. În aceste condiţii, iată experienţa unui bucureştean sosit la Răşinari
plin de speranţă: “Am coborat pe Strada Octavian Goga, pe lângă Şcoala "Octavian Goga"
şi am ajuns la Casa Memorială "Octavian Goga". Am bătut la poarta mare de lemn şi nu sa întâmplat nimic. Ne-am zgâit pe geam, înăuntru nu era nici un semn de viaţă. Iar am
bătut. Unei băbuţe i s-a făcut milă de noi. Ne-a spus că ne agităm degeaba. Cheia se află la
Bucureşti, în posesia actriţei Ilinca Tomoroveanu, care este urmaşă a poetului: "No, o avut
cheia şi doamna învăţătoare, numa că o ieşit la pensie şi nu mai vrea să aibă pe cap turişti
aşa ca voi. O dat cheia la doamna Ilinca şi casa îi deschisă numai când vine dânsa de la
Bucureşti, în general toamna". Oarecum descurajaţi, am plecat spre clădirea de care
văzusem lipit un bust al lui Emil Cioran.”. Întrerup mărturia călătorului, care va fi
descumpănit şi de situaţia de la casa natală a Cioranilor, ca să constat un alt paradox. Spre
deosebire de atât de atent dotata casă memorială a “poetului pătimirii românilor
transilvăneni”, casa natală a filosofului Emil Cioran, răşinăreanul care uimeşte cu gândirea
sa întreaga lume, este total neamenajată. De ce? Pentru că Primăria comunei nu izbuteşte
să înduplece pe actualul posesor, care se numeşte în mod paradoxal tot Cioran, dar nu este
rudă cu familia protopopului Emilian Cioran, să-şi vândă acea proprietate. O rudă a acelui
proprietar îmi rezuma situaţia lui, spunând că mulţi ani la rând el oferise insistent spre
vânzare casa aceasta primăriei din comună şi ministerului de resort, pentru că avea mare
nevoie de bani, dar propunerea lui nu fusese luată în seamă. Acum lucrurile stau tocmai
invers, căci proprietarul nu mai este atât de strâmtorat material, aşa că nu ascultă
rugăminţile primarului Bogdan Bucur, decât în condiţii cu totul favorabile lui.
Ar exista şi varianta ca pe un alt teren din comună să se ridice o casă cu destinaţia de
muzeu modern. Dar noi credem că niciunde pe harta comunei nu se poate ridica mai
legitim ca aici, exact unde locuise familia protopopului Emilian Cioran şi unde s-au născut
cei trei copii, între care Emil a devenit celebru la Paris, un muzeu care să-i reprezinte în
faţa lumii. În descrierea pusă pe site-ul Primăriei putem descoperi câteva argumente
peremptorii în acest sens:”Casa filosofului și scriitorului care a plecat din Rășinari e la
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marginea drumului pietruit care străbate satul, în dreptul Bisericii Mici, pe malul Râului
Caselor. Clădirea e, ca și cea a consăteanului lui Cioran, Octavian Goga, o casă
ardelenească cu ziduri înalte la exterior și o grădină mare în curte. Casa lungă, cu etaj și
două rânduri de porți mari arată în primul rând condiția familiei lui Emil Cioran, al cărui
tată, preot, era un om important în sat. Construită de Iacob Cioran în anul 1846, clădirea
sugerează mândria românului ardelean din clasa de mijloc, fiind un imobil mare, cu multe
camere, ferestre pe aproape toate laturile și colonade cu frunze ori alte motive populare
românești. Ferestrele sunt și ele interesante, cu obloane de lemn care se deschid spre
exterior. Exact în fața casei, în plină stradă, e așezat și un bust ceva mai înalt de un metru,
care îl înfățișează pe Emil Cioran, bust afectat însă de trecerea timpului. Din păcate,
interiorul casei nu este deschis vizitatorilor. Clădirea este acum în proprietatea unei familii
din sat, care a fost nevoită să deschidă ușa turiștilor curioși veniți chiar și din America
Latină ca să vadă locul unde s-a născut marele filosof. Stăpânii casei ar fi dispuși să o
vândă, iar primarul spune că încearcă să obțină banii de la stat ca să facă aici un muzeu în
memoria lui Emil Cioran. Intersant este că în ziua de azi numele de Cioran este încă
răspândit în comună, fiind purtat de vreo 20 de familii, pentru că vine de la denumirea unui
versant de lângă localitate: Coasta Ciorii. Frumusețea casei și a satului e considerată
singura rază de lumină și nostalgie pe care a avut-o cel considerat un adevărat “filosof al
pesimismului”. În anii petrecuți la Paris, într-o mansardă, Cioran visa la casa natală și
comuna Rășinari, care îi fuseseră atât de dragi. “Cât aș vrea să revăd străduță de străduță,
colțișor de colțișor, acest blestemat, acest splendid Rășinari”, scria Cioran în anul 1973.
Suficient de mult cât să te convingă să vezi casa și să vizitezi Rășinariul. Nu de alta, dar,
pe lângă această clădire, Rășinariul are extrem de multe lucruri de oferit, de la istorie la
tradiții și frumuseți naturale.” O încercare stângace de recuperare am găsit-o în filmarea
postată pe Site-ul Primăriei din Răşinari, unde titlul promitea o plimbare prin interiorul
casei natale a Cioranilor, dar speranţa noastră s-a stins aproape instantaneu. Oare, acum
când de ani buni vin spre Răşinari nu numai universitari sibieni şi din diferite alte centre
ale ţării, lor alăturându-li-se cercetători şi pasionaţi cititori ai operei lui Emil Cioran, sosiţi
uneori de pe continente îndepărtate pentru simpozioane anuale de o certă valoare
ştiinţifică, localnicii nu găsesc cuvenit să dea niciun semn al preţuirii gânditorului de la
Paris? Generoasa implicare a unui Cioran al trecutului în spirijirea lui Andrei Şaguna întrun moment de impas financiar la mijloc de secol al XIX-lea, episod pomenit frecvent de
preoţii comunei în slujbele lor bisericeşti, ar putea găsi la edilii de azi un bun exemplu
pentru ieşirea din acest impas, care prelungeşte o stare letargică ce are urmări nocive
incalculabile.
Oare nici moştenitorii lui Octavian Goga şi nici proprietarii casei Cioran nu au
înţelegerea civică şi morală necesară, nesocotind deserviciul pe care îl fac memoriei unor
asemenea iluştri înaintaşi? Până la urmă, a fi urmaşul unui om celebru nu
presupune numai o favoare a destinului, ci şi o obligaţie, o îndatorire, o responsabilitate pe
care o ai faţă de comunitate. Cine ar putea calcula pierderile morale şi materiale pe care
comuna întreagă le are, atât timp cât proiectul valorificării acestor case memoriale este
tărăgănat deja de atâtea decenii?
Atunci când vorbesc despre frumosul muzeu care este casa natală a lui Octavian Goga
din Răşinari, se cuvine să precizez că aici şi nu la Castelul de la Ciucea, vizitatorii se pot
edifica asupra familiei de preoţi români modeşti, familie în care crescuse
autorul Clăcaşilor, al versurilor din poemul Oltul sau din Noi, Dascălul, Dăscăliţa,
Apostolul şi din atâtea alte poezii nemuritoare. Eu o afirm cu toată răspunderea

47

profesorului de literatura română, care a condus grupuri după grupuri de liceeni la muzeul,
deschis de decenii bune în plin socialism. Chiar mai târziu, când accesul a fost
restricţionat, s-a găsit soluţia practică, astfel că nu numai elevii şcolilor sibiene, ci şi turiştii
veniţi de departe erau primiţi cu toată preocuparea de Ana, femeia din sat, care avea în
stăpânire cheia casei. Ea povestea cum a ascuns în zid lucrări ale scriitorului, pe care
Securitatea socialistă îl socotea un duşman al regimului ca orientare politică, şi noi,
vizitatorii îi purtam o reală admiraţie. Ea îşi amintea ce mari personalităţi veneau la
Răşinari la invitaţia lui Oct.Goga, oameni politici şi literaţi, de la M.Sadoveanu la
L.Rebreanu etc. sau G.Călinescu, pe care l-a găzduit mai mult timp ca să se documenteze
pentruIstoria literaturii române de la origini până în prezent. Lecturile ad-hoc sau
recitalurile organizate de unii profesori pasionaţi cu vizitatorii tineri ai muzeului,
popasurile în curtea cu “trei pruni frăţâni” au rămas de neuitat în mintea tuturor acelor
participanţi. Astăzi este inacceptabilă soluţia ca pentru oricare eveniment proiectat la Casa
Goga, să fie făcut efortul nedorit al unei deplasări de la Bucureşti la Răşinari, ca să se vină
cu cheia. Deservirea unui muzeu, deschis 12 luni în an, cu orar bine stabilit în zilele
săptămânii şi cu ghid vorbitor al măcar unei limbi străine de mare circulaţie, nu poate fi
acoperită de membrii familiei moştenitoare, ci de profesionişti specializaţi în domeniu.
Tot astfel, în viitor se pot organiza pe lângă Muzeul Cioranilor, (căci nu va fi în el vorba
numai de celebrul Emil, ci şi de tatăl Emilian, protopopul, şi de Aurel, mezinul familiei,
figuri şi ele emblematice pentru viaţa Transilvaniei) şi trasee de vizitare a mai multor
puncte de interes în zonă. Dincolo de satul în sine, vor putea fi atinse în asemenea vizite
organizate negreşit staţiunea Păltiniş, alături de Şanta, acel loc drag, marcat luminos şi
nostalgic în corespondenţa fraţilor Aurel şi Emil Cioran.
Spre a concluziona, în prezent, între obiectivele turistice de mare interes, pe site-ul
comunei Răşinari sunt bisericile, şcoala, monumentul memorial al eroilor din Al Doile
Război Mondial, ridicat de şcoala comunei, mausoleul lui Andrei Şaguna de la Biserica din
Deal, troiţe şi casele natale ale poetului Oct.Goga, ale lui Emil Cioran şi medicul militar
Ilarie Mitrea, dar niciuna dintre ele, în mod paradoxal, nu este vizitabilă.
În centrul comunei, în faţa Căminului Cultural de pe Râul Caselor tronează bustul lui
Oct.Goga, creaţie a sculptorului Călin Baciu, iar din 2013 acestuia i s-a alăturat bustul lui
Emil Cioran, creat de sculptorul Ioan Cîndea. Este ceea ce un turist al începutului de secol
XXI venit în comuna lor natală poate admira în mod cert cu referire la cei doi creatori de
geniu.
Dar, consideraţi că este suficient şi edificator?
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Ciprian Iulian Şoptică
RELAŢIA DINTRE ŞTIINŢĂ ŞI METAFIZICĂ
ÎN FILOSOFIA LUI LUCIAN BLAGA
Înainte de a face o incursiune în sistemul
teoriei cunoaşterii lui Lucian Blaga, se cuvine a
face o lămurire asupra deosebirii dintre ştiinţă şi
metafizică. Dacă la început „metafizica” era
doar o simplă denumire filologică, cu timpul, ea
a căpătat nuanţe de risc în ceea ce priveşte
spiritul uman, de risc în sensul de avânt în zona
necunoscutului, tenebrosului, nepătrunsului.
Ştiinţa, în schimb, atât în spaţiul ei de
manifestare, cât şi prin natura sa, este privată de această formă de risc şi de
aventură în care este îmbrăcată metafizica. Ştiinţa este mai prudentă, mai ferită prin
natura ei de aventuri nepermise ale transcenderii câmpului de cunoaştere. Astfel,
morala omului de ştiinţă este fundată pe prudenţă, când cea a metafizicianului, este
întemeiată pe risc şi aventură.
Aşadar, referindu-se la „experienţă”, ca teren comun al metafizicii şi ştiinţei,
Lucian Blaga susţine că aceasta „are o funcţie în ştiinţă şi altă funcţie în
metafizică” 7. Experienţa, în ştiinţă, reprezintă punct de plecare şi suverană instanţă
de control, pe când în metafizică, scopul urmărit de cercetăor este lărgirea
experienţei însăşi. Experienţa, pentru omul de ştiinţă, este deopotrivă „temelie,
clădire, acoperiş, dar şi ogradă” 8, ea fiind chemată să justifice sau să condamne o
construcţie teoretică. Experienţa, pentru metafizician, este, dimpotrivă, „ţărmul de
avântare spre stihiile de dincolo” 9, ea menţinându-şi în cadrul metafizicii, o funcţie
determinată, şi anume, aceea ce-i revine în calitate de „factor implicat”.
Metafizica neurmărind necondiţionat lărgirea experienţei, ca atare, ci aspiră
la încadrarea acesteia într-o viziune mai largă decât ea. Sub unghiul experienţei, o
viziune metafizică este produsul unei libertăţi constructive care omului de ştiinţă
nu-i este îngăduită. Totuşi, aceasta nu înseamnă că metafizicianul este cu totul
scutit de controlul faptului empiric, căci o viziune metafizică e şi ea susceptibilă de
a fi răsturnată prin puterea experienţei. Experienţa are roluri diferite atât în calculul
gândirii ştiinţifice, cât şi în cel metafizic. Folosind expresia lui Blaga, din
Introducerea la Cenzura transcendentă, putem spune că „experienţa e destinată să
intre într-o viziune metafizică ca mâna într-o mănuşă, sau ca sabia într-o teacă” 10,
pe când o construcţie, o ipoteză sau teorie ştiinţifică sunt totdeauna încadrate de
experienţă.
Lucian Blaga, Cenzura transcendentă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 6
Ibidem, p. 7
9
Ibidem
10
Ibidem, p. 8
7
8
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Dacă în metafizică, experienţa decide doar în sens negativ, întrucât niciodată
nu putem justifica o viziune metafizică cu un categoric „da”, în ştiinţă, experienţa
măsoară fie cu „nu”, fie cu „da” rezistenţa totală a unei construcţii teoretice.
Aşadar, în metafizică, experienţa este absorbită de spontaneitatea ideii, pe când în
ştiinţă aceasta temperează spontaneitatea ideii. Experienţa este suverană în ştiinţă,
dar în metafizică, ca factor şi criteriu de cunoaştere, impune doar respect. Trebuie
să precizăm, de altminteri, faptul că o viziune metafizică nu va fi niciodată
confirmată în sens pozitiv prin experienţă, ea poate fi doar respinsă de aceasta, dar
nu şi întărită. Experienţa ajută şi chiar determină construcţii ştiinţifice
fundamentându-le, nu însă acelaşi lucru este valabil şi în construcţiile metafizice.
Prin urmare, între viziunea metafizică şi experienţă intervine o cezură diferită
faţă de cea intercalată între o teorie ştiinţifică şi experienţă. Dacă ideile şi teoriile
ştiinţifice sunt clădite pe o definiţie convenţională a adevărului, adevăr înţeles în
funcţie absolută de experienţă, o viziune metafizică se clădeşte în mod autentic pe
atitudini spirituale adânci şi înalte, pe dedesubturi temperamentale, necesităţi
imnanente momentului istoric, pe fatalitatea şi capriciile individuaţiei, şi nu în
ultimul rând, pe magia cuvântului.
Observăm cum omul de ştiinţă, prin adoptarea experienţei, ca şi generator al
teoriilor şi ideiilor ştiinţifice, îşi revendică o pretenţie crescută de obiectivitate, pe
când metafizicianul, din contră, îşi exprimă bucuros aderenţa la subiectivitate.
Blaga observă acest lucru prin compararea celor două modalităţi de abordare a
cunoaşterii şi a realităţii: ştiinţa şi metafizica critică vehement modul superficial în
care secolul al XIX-lea a înţeles diferenţa dintre cele două, şi anume ideea că
metafizica are ca obiect totalitatea existenţei, iar ştiinţa părţile. Conform lui Lucian
Blaga, putem avea o viziune sau o idee metafizică şi despre o parte a existenţei şi,
nu mai puţin, putem avea o concepţie ştiinţifică despre întregul existenţei.
Deosebirea dintre ştiinţă şi metafizică nu ţine cont de asemenea diferenţei
cantitative, deosebirea este de mod şi de articulaţie interioară a construcţiilor. O
viziune sau idee metafizică, fie că se referă la parte, fie se referă la întregul
existenţei, posedă, prin natura ei, implicaţiile unui sens ce ţine de o reacţie
spirituală a omului faţă de propria existenţă. O idee ştiinţifică, din acest punct de
vedere, este una mai neutrală.
În acest sens, Ideile lui Platon sunt exemple de idei metafizice, în sensul că
reprezintă tocmai această atitudine spirituală de participare a sensibilului la lumea
inteligibilă, pe când ideile despre existenţa atomară nu produc spiritului o astfel de
atitudine. Teza despre existenţa atomară reproduce sau imaginează doar fapte, ea
nu acordă nici un sens faptelor constatate sau închipuite, ea nu are consecinţe
atitudinale în sensul de reacţie sufletească a omului faţă de „Tot” sau „parte”, altfel
spus, ea rămâne fără ecou lăuntric.
Astfel, o importantă deosebire între o concepţie metafizică şi una ştiinţifică
constă în rezonanţa lor atitudinală. Dacă omul de ştiinţă tinde spre teze de minimă
rezonanţă atitudinală, metafizicianul tinde spre teze de maximă rezonanţă.
Rezonanţa atitudinală nu este exterioară ideii concepţiei sau viziunii, ci este în
strânsă legătură cu o anume dimensiune specială, proprie acestora. Blaga numeşte
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această dimensiune specială proprie ideii, concepţiei sau viziunii în diferite grade,
dimensiune a verticalităţii. Aceasta poate fi „adâncă”, sau „înaltă”. La ideile
ştiinţifice aceasta se apropie de limita 0, iar în metafizică poate fi fie adevărată, fie
neadevărată, acest lucru neavând prea mare importanţă. Ideile ştiinţifice, din contra,
au ca ultima lor ambiţie, aceea de a fi adevărate, ceea ce înseamnă a fi „empiric
verificabile” sau „justificabile”, ca „mijloace de cercetare”. Ideile ştiinţifice sunt,
deci, plate, oarecum desfăşurate orizontal.
Un exemplu de gând încărcat cu puternice rezonanţe spirituale, verticaladânci, este acela al gânditorului vedantist, atunci când spune cu deplină
convingere: „eu sunt tu, aceasta fiindcă nu există decât suprema unitate” 11. Insul
are libertatea de a adera, sau nu, la acest gând, pentru el nu importă valoarea de
adevăr a acestuia. Ceea ce importă este dacă va declanşa, prin rezonanţa verticală
ce o are, atitudini spirituale vizavi de lume sau faţă de sine. Astfel, Blaga operează
o distincţie vizavi de natura gândurilor implicate în cele două tipuri de cunoaştere
analizate aici:
1. Gândirea ştiinţifică operează cu gânduri plate, care nu obligă la atitudini
spirituale faţă de lume sau sine. La aceasta se aderă doar cerebral, raţional, pur
empiric, căutând mai degrabă valoarea de adevăr al enunţului prin care gândul se
exprimă.
2. Gândirea metafizică, din contră, operează cu gânduri verticale, ce se
măsoară subiectiv după intensitatea şi amplitudinea transformărilor sufleteşti ce le
poate produce insul uman.
Ceea ce ne interesează pe noi, vizavi de natura verticală a gândului unui
metafizician, fie „înalt” sau „adânc”, e faptul că acesta poate să deplaseze chiar
centrul existenţial al omului. Printr-un gând vertical se poate transporta un rost şi o
perspectivă total diferită celei adoptate până la momentul întâlnirii omului cu
aceasta, sensul existenţei individului schimbându-şi fundamental direcţia. Omul de
ştiinţă, dimpotrivă, îşi ia măsuri radicale faţă de asemenea gânduri verticale,
tulburătoare, iraţionale şi dez-rădăcinătoare, imunizându-se metodologic faţă de
ispitele „înaltului” sau ale „adâncului”.
După Blaga, această „asceză orizontală” a omului de ştiinţă reprezintă
totodată slăbiciunea, dar şi tăria ştiinţei. Un lucru mai este de precizat, vizavi de
gânduri verticale adoptate de metafizică: ele nu trebuie puse în legătură
deterministă cu anumite expresii ale vieţii (individuale sau tipice), în sensul de
vitalitate, ci ele trebuie înţelese doar în sensul susţinerii unei concepţii, idei sau
viziuni metafizice. Nu trebuie, deci, să confundăm metafizicienii doar cu gânditorii
temperamentali, emotivi, sensibili, organici, care au o anumită atitudine faţă de
vitalitate. Ideile verticale ale metafizicienilor ne duc cu gândul la acei gânditori ai
viziunilor ontice, de factură foarte abstractă şi chiar devitalizată. Prin „idei
verticale” nu trebuie să înţelegem numai ideile-expresie a vieţii, ci „ideile care prin
rezonanţele lor, chiar neintenţionate, pot să dea un sens imediat vieţii, fie

11

Ibidem, p.12.
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transfigurare a ei, fie de accentuare a ei, fie de negare a ei” 12. Mai mult, metafizica
şi ştiinţa au funcţii diverse şi sub aspect strict antropologic.
Metafizica posedă, în ciuda izbânzilor ei vremelnice mai mult decât ştiinţa,
un contact tragic şi totodată înviorător cu destinul creator al omului. Dacă ştiinţa,
sub aspectul ei teleologic se distanţează de destinul creator al omului, metafizica,
dimpotrivă, are darul să antreneze acut destinul sau chiar să se integreze în el. Orice
faptă creatoare a unui om, de la un act personal de natură morală, până la o operă
constructivă din orice domeniu spiritual, poate fi interpretată ca expresie a unei
metafizici, cel puţin latente, dacă nu declarate a autorului.
Cauza pentru care ştiinţa n-a reuşit să se substituie metafizicii, se datorează,
după Blaga, tocmai acestui act de renunţare a ştiinţei la un contact permanent cu
„puterile demiurgice ale omului” 13. Întrucât menirea omului este tocmai aceea de aşi justifica existenţa printr-un act „creator”, metafizica este întemeiată în fiinţa
omului pe un rost demiurgic, pe când ştiinţa ţine doar de tehnica de conservare a
vieţii. Desigur, gândurile metafizice sunt profund incomode pentru că ele scot omul
din siguranţa biologică în care ştiinţa, prin tehnică, îl ţine şi îl supune pe om la un
exerciţiu de stigmatizare conceptuală, dar şi de transformare ontică echivalentă cu o
încercare riscantă în orizontul nemărginirii.
Diagnoza diferenţială dintre metafizică şi ştiinţă realizându-se, putem acum
încerca să sondăm ceea ce filosoful român considera a fi „sensul metafizic al
cunoaşterii”. De asemenea, în Cunoaşterea luciferică, Lucian Blaga amintea că
teoria relativă la „mister”, ca obiect al cunoaşterii, îşi are implicaţiile ei metafizice.
O viziune metafizică despre înţelesul ultim al cunoaşterii, nedegajându-se din
simpla deşurubare şi descompunere a cunoaşterii, „poate fi rodul unei ochiri
riscante dincolo de tot ce poate da râvna analitică” 14. Prin urmare, Blaga va fi
nevoit să postuleze o teză gnoseologică eretică, chiar cu riscul de a fi considerat, pe
nedrept, un teolog întârziat al cunoaşterii.
Probabil, aversiunile teologice dintre sistemul filosofic blagian, aparent
inspirat din creaţiile emanaţioniştilor gnostici (Plotin, Philon din Alexandria,
Marcion), cu teologii ortodocşi contemporani (sunt binecunoscute controversele
sale cu teologul Dumitru Stăniloae), din păcate, a dus la diminuarea importanţei
cercetărilor sale cu privirea la realibilitarea filosofică a dogmei, idee fundamentală
pentru teoria cunoaşterii, dar şi pentru filosofia culturii şi a creaţiei. În cele ce
urmează, vom analiza teza sa cu privire la cenzura transcendentă, pe care o descrie,
printre altele, ca posibilitate de întemeire metafizică a cunoaşterii.
Bibliografie: Blaga, Lucian, Cenzura transcendentă, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1994
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Ibidem p. 16
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Ibidem, p. 19
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Barbariile contemporane (IV)
Fotbalul
Diagnostic: mutaţie, mase, demografie şi proliferare
De ce fotbalul se alătură terorismului,
ecologismului şi postmodernismului? S-ar putea
spune că este o alegere greşită, că fotbalul nu are
nimic de-a face cu celelalte. Ca orice sport de echipă
urmăreşte nişte reguli, iar din acest punct de vedere
nu ar avea legătură cu barbaria. Regulile sportive ale
fotbalului întrunesc mai multe forme sportive, de la
atletism: viteză, rezistenţă, obstacole, maraton,
aruncarea greutăţii, sărituri în lungime şi în înălţime
etc., până la gimnastică, îmbinând elementele de forţă
cu cele ale condiţiei fizice. De aceea apelativul de
„sport rege” s-a impus foarte repede şi s-a încetăţenit. Fotbalul a fost inventat în
secolul al XIX-lea de către englezi, dar variante cu balonul rotund au exista şi
înainte. Forma actuală şi contextul în care are loc un meci de fotbal, nu mai are
aproape nimic din ceea ce reprezenta iniţial. Pentru jucători plăcerea de a juca
fotbal a rămas, însă nu şi motivaţia. Aceasta nu mai este întreţinută sportiv, ci doar
financiar, astfel că sportul rege, pe de-o parte, rămâne doar sport şi numai atunci
când sunt evidenţiate calităţile tehnico-tactice şi talentul sportivului, iar pe de altă
parte doar rege, acolo unde mai întâlnim fair-play şi frumuseţe de joc. Foarte
puţine echipe de fotbal mai combină nobilitatea sportivă cu cea a corectitudinii şi
aspectului plăcut, „sportul rege” rămânând doar un apelativ mai mult de tradiţie
decât de facto. Ceea ce ţine de subiectul barbariei nu este felul în care se joacă
fotbal, ci atitudinea jucătorilor: rivalitatea, fidelitatea şi profesionalismul acestora,
atitudinea spectatorilor: fanatismul, microbismul şi huliganismul acestora, precum
şi atitudinea conducătorilor din fotbal, care astăzi au iniţiat moda prezenţei active
între jucători şi spectatori, ca motivatori pentru unii şi instigatori pentru ceilalţi.
Un lucru este cert: fotbalul de astăzi este cu totul diferit de cel practicat
la începutul istoriei sale şi în prima parte a secolului trecut. Frumuseţea sportului
păleşte în faţa intrigilor, strategiilor, investiţiilor şi implicaţiilor de altă natură decât
sportive, precum: susţinerea financiară, piaţa şi şcoala de jucători, infrastructura
stadioanelor, contribuţia economică, tehnica de antrenament etc., într-o singură
idee: acest sport are în spate o întreagă industrie. Iată motivul de bază care ne
determină să vorbim şi despre fotbal. Bernard Pivot spunea că avem de-a face
paradoxal cu: „afacerism, manevre, spectatori violenţi, rasism etc.” 15 şi nu era
15

Bernard Poivot, „Fotbalul, sportul-rege” în Jérôme Garcin (coord.), op. cit., p. 120.
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departe de adevăr. Fotbalul este o industrie care trebuie să producă bani, să ofere
spectacol, să ceară performanţe sportive. Investitorul ar trebui să finanţeze proiecte
de educare, creştere şi antrenare a fotbaliştilor, aşadar se comportă ca adevăraţi
mecena ai culturii fotbalistice; antrenorii sunt asemenea celor mai buni ingineri,
adevăraţi constructori de echipe, ori asemnea celor mai buni generali de armată,
pregătind strategii de confruntare pentru fiecare meci în parte; jucătorii nu trebuie
să aibă studii înalte, ci să se conformeze tacticilor şi indicaţiilor antrenorului, ca un
bun muncitor sau meseriaş care trebuie să asculte de şeful său într-o fabrică, iar
specatorii sunt beneficiarii direcţi ai acestui spectacol, cei care plătesc şi pentru
care se produce fotbalul. În fond, toată această industrie se roteşte în jurul
spectatorului. Înainte ca fotbalul să fie industrial, cu alte cuvinte, cantitativ, era un
sport în care conta doar valoarea (calitatea, talentul) fotbalistului, iar toate
admiraţiile i se cuveneau acestuia. Astăzi, totul este pentru spectator. Nu se mai
omologhează stadioane fără tribune în care să intre din ce în ce mai mulţi
spectatori, fără nocturnă, pentru ca spectatorul să poată fi prezent la o oră
confortabilă în programul său zilnic, acceptabilă, în afara orelor de lucru, în afara
programului obişnuit de muncă, în zile nelucrătoare etc. totul se face pentru
confortul spectatorului, pentru ca acesta să se simtă bine, să vină la stadion, să
plătească bilet, să consume fotbal.
Fotbalul actual este un fenomen al spectacolului, a cărui nobilitate
decade odată ce sportul şi sportivul în sine nu mai reprezintă miza principală.
Întotdeauna sportivul a fost centrul atenţiei. Privind retrospectiv până la Jocurile
Olimpice ale Greciei Antice 16 observăm că sportivului îi era admirată constituţia
atletică, îndemnarea sportivă şi tactica competitivă, cu alte cuvinte, analiza sportivă
se năştea descriind o direcţie de la spectator la sportiv, ceea ce punea în valoare
calităţile sportive ale acestuia. Era o epocă a romantismului sportiv, am putea
spune, a inocenţei şi kalokagathi-ei. Prima mutaţie se produce în Roma Antică,
atunci când „panem et circenses” (pâine şi circ) 17 devine deviză politică
fundamentală în epoca lui Nero. Juvenal a folosit această expresie în satirele sale la
adresa societăţii romane. Această expresie a devenit în scurt timp simbolul
distracţiei şi spectacolului lumii. Împăraţii romani au înţeles că pot ţine în frâu
masele oferindu-le ceea ce le place mai mult, jocuri în cinstea lor şi pâine să
potolească foamea, mijloace de subzistenţă suficientă pentru a putea fi controlate.
Cu excepţia câtorva devianţe, corupţii, reglementări şi adaptări, de atunci nu s-a
schimbat nimic până astăzi, când o a doua mutaţie pare să rescrie această
perspectivă politico-socială. Dintre pâine şi circ, societatea a rezolvat problema
pâinii. Confortul şi asugurarea unui trai decent a fost în mare parte asigurat. De
aceea astăzi ne-a mai rămas circul.
Iată de ce fotbalul nu mai este un simplu joc, un simplu sport, ci un
mare circ. Asemănarea dintre fenomenul fotbalistic şi cel al arenelor romane nu
este întâmplătoare. Dacă Colosseumul din Roma reprezenta la începutul erei
Cristian Geambaşu, „Fotbalizarea, «Fotbalul e o diversiune veche de 150 de ani»” în Dilema
veche, nr. 335, 15-21 iulie 2010.
17
I. M. Marinescu, Străini vestiţi în luptele cu Roma, Saeculum I. O., Bucureşti, 2010, p. 124.
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noastre, templul gladiatorilor, simbol al cetăţii, stadioanele din ziua de astăzi sunt
temple ale fotbalului. Fenomenul acesta este unul global. În Europa, patria
fotbalului, unde „Camp Nou” – stadionul echipei FC Barcelona, a cărui deviză este
sintetizată în sintagma „mes que un club” (mai mult decât un club) – ori „Old
Trafford” – stadionul echipei Manchester United – nu sunt departe de măreţia
Colosseumului. Dar stadioane impresionante sunt în întreaga lume, din Dubai în
S.U.A., din China în Africa de Sud. Cele mai spectaculoase par a fi cele din
America de Sud, unde, spre exemplu, infernul spectatorilor de pe „Estádio do
Maracanã” din Rio de Janeiro, demonstrează de ce circul este o soluţie de a
controla societatea săracă. Brazilia este una din cele mai mari puteri în fotbalul
mondial, deoarece plajele şi suburbiile sărace îi determină pe copii să spere că prin
fotbal pot fugi din lumea a treia; muncesc mult, se antrenează bine şi vin în Europa
pentru fi bine plătiţi şi a duce o viaţă mai bună. Spre deosebire de gladiatorii lumii
romane care sacrificau viaţa pentru spectacol, onorând statutul lor de sclavi,
fotbaliştii sunt oameni liberi şi îşi pun în valoare talentul pentru a încânta publicul.
Dacă pâinea a dispărut din ecuaţie, circul a fost îmblânzit.
Asemănarea aceasta nu este doar una de principiu pentru a arăta o
continuitate a jocurilor, ci este însăşi imaginea a ceea ce se petrece astăzi cu
„sportul rege”. Fotbalul este imaginea unei duble mutaţii faţă de luptele cu
gladiatori. Violenţele din spaţiul de joc sau mutat în tribune, iar plăcerea jocului a
coborât din tribune la „firul ierbii”. Spre deosebire de gladiatorii care luptau până la
moarte contra animalelor feroce sau a bestiilor umane, din obligaţie şi pentru a
onora stăpânul cu drept de proprietate asupra vieţii sale, încântând tribunele ahtiate
după sânge şi crimă, fotbaliştii jocă din plăcere pentru a încânta spectatorul, iar
spectaculosul îl lasă în seama microbiştilor din tribune. Violenţele tribunelor sunt
mult mai evidente decât cele din teren. Ne surprind mereu jucătorii violenţi pentru
că sunt aţintite camerele de luat vederi asupra lor, însă ieşirile lor incontrolabile nu
se pot compara cu violenţa maselor de spectatori, atât pe stadioane, cât şi pe străzi.
Fotbalizarea 18 face din suporter un huligan lipsit de scrupule şi violent, atât cu
susţinătorii echipei favorite, cât mai ales cu cei ai echipei adverse. Rivalităţile
dintre suporteri nasc microbişti violenţi, care vin la stadion, nu pentru a susţine
echipa sa, ci pentru a se contra cu ceilalţi, căutănd motive mai mult sau mai puţin
sportive. De la aceste ieşiri comportamentale până la fanatism nu mai este decât un
mic pas.
De asemenea, dincolo de frumuseţea şi sportivitatea sa, fotbalul devine
mijloc de manipulare a maselor. Această mutaţie pune accentul pe spectator,
sportul trece în plan secund şi jucătorul devine o marionetă bine plătită, un actor
prin care se seduc stadioanele. Mulţimile întotdeauna trebuie mulţumite. Metoda
pâinii şi circului a fost multă vreme cea mai la îndemână soluţie, însă odată cu
creşterea demografică, astăzi, când masele sunt din ce în ce mai consistente şi mai
prezente, iar pâinea nu mai reprezintă o momeală suficientă, iar problema pare să
fie scăpată de sub control. Aglomerările metropolitane, principalele spaţii ale
18

Cristian Geambaşu, Fotbalizarea, „Fotbalul e o diversiune veche de 150 de ani”.
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manifestării angoaselor demografice, ale psihozelor urbane şi patologiilor sociale
îşi găsesc în aceste stadioane moderne, supapele necesare. Omul contemporan este
sufocat de masificare, de ambundenţa informaţiilor, de stresul locului de muncă şi
de responsabilitatea socială. Stadioanele de fotbal le oferă o gură de oxigen.
Bărbaţii 19, mai puţin afectaţi de excesele huliganismului şi fanatismului, vin pe
stadion să se elibereze stresul cotidian şi să uite de problemele zilnice, să se
descarce, cântând şi bucurându-se la „gol”, înjurând sau enervându-se la primirea
„golului”. Femeile şi copiii se pot bucura de lipsa bărbatului şi tensiunea ce îi leagă
zi de zi. Ca refugiu de griji şi responsabilităţi, fotbalul este medicament. În fapt
fotbalul este un pretext, un mijloc de calmare a maselor. Dar acest drog social
necesar are şi efecte negative. Deşi este prescris, efectele adverse nu pot fi
anihilate, iar pentru că acestea se manifestă şi scapă de sub control, fotbalul nu
poate fi doar un fenomen sportiv frumos, regal. Iată de ce „mes que un club” este
mai mult decât o simplă deviză. Deşi menit să îi unească pe toţi într-un singur loc,
fotbalizarea este un fenomen care poate aduce spiritele barbare pe stadioane, toţibarbarii-laolaltă. Cu atât mai grav este, cu cât ştirile sportive nu mai sunt sportive,
ci spectaculoase, la fel ca cele aproape 80% din ştiri numai despre fotbal. Camerele
de luat vederi şi tehnica de televizare pot surprinde toate momentele din tribună şi
din teren, aşadar ne urmăresc comportamentele ca într-un laborator. Dar de cele
mai multe sau, obiectivitatea jurnalistică este subminată de cancanul sportiv din
afara stadioanelor şi de rivalitatea violentă din tribune. Fanii înrăiţi fac subiectul
ştirilor sportive, nu jucătorii de fotbal. Fotbalul ne oferă imaginea unei lumi plină
de barbari mulţumiţi şi încântaţi.

Cu toate că astăzi sunt din ce în ce mai multe femei pe stadioane, rezultat al mişcărilor feministe,
fapt care ne face să ne întrebăm din ce în ce mai des, încotro se îndreaptă violenţa şi ce forme poate
lua, dacă şi femeile ar participa la acest fenomen.
19
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GEORGE BACIU
ÎNSEMNARE DE DINSPRE SUFLET
Suntem liberi fiindcă l-am putut răstigni pe
Hristos. La ce bun această libertate dacă nu am
simţit adevărul? Liberul arbitru ne-a făcut ori prea
raţionali finindu-ne existenţa, ori prea pasionali şiam căzut în ignoranţă. Experienţa adevărului ca
exerciţiu de înţelepciune stă-n dialogul sufletului cu
el însuşi. Iar picătura de suferinţă ce se prelinge din
această comunicare este glasul aprioric al mântuirii.
Un scrâşnet al datoriei morale. Conştiinţa acestui
„imperativ categoric”, a fost intuită încă de Socrate
care vorbea de „Daimonion”, ceva de natură divină,
aşă că maxima „cunoaşte-te pe tine însuţi" are la
Socrate înţelesul de „cunoaşte divinul, Logosul din tine !". Cine urmează vocea
acestui Logos trăieşte înţelesul Răstignirii fără să-i piardă semnificaţia. Căci
urbanismul ce ne populează viaţa înlătură rugăciunea ca esenţă mutuală a relaţiei cu
Dumnezeu. Singura virtute ce ne duce la adevăr nu poate fi învăţată, spune acelaşi
Socrate. Ea se iveşte din datoria morală a sufletului chibzuit în sine, stăpânind
instinctele ce premerg libertăţii.
„Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?
Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?" (Marcu 8, 36-37)
Răstignindu-l pe Hristos, ne-am suprimat libertatea. Am murit în esenţă,
rămânând doar indivizi, umblători prin deşertul nimicului.
Recunoscând cel dintâi valoarea de neegalat a sufletului faţă de bunurile
acestei lumi, Socrate a oferit educaţiei un „tratament conştient” – smerita cugetare,
o virtute ce poate revaloriza omenescul.
*
Mă plimb prin mine, căutându-mi crucea. Aprilie miroase a gând de
sfinţenie. Sub trupul ierbii dorm mieii visând Reînceputul Lumii. Pe dealuri
copacii îşi împreună mugurii într-o rugăciune.
Mă plimb prin mine şi suspin lângă obrazul lui Dumnezeu, gustându-i
răstignirea. E vremea restauraţiei inimii.
HRISTOS A ÎNVIAT!
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DORIN OAIDĂ

GÂNDURI

la lansarea cărții „MAREA TĂCERE” a Părintelui DAN POPOVICI
Dealungul a câtorva ani, am ascultat de zeci de ori la Sfânta Liturghie sau cu alte
ocazii binecuvântate de Dumnezeu, predicile Părintelui DAN POPOVICI de la Schitul
„Sfântul Lazăr” din Alba Iulia. Prin conținutul lor acestea erau adevărate disertații,
adevărate „micro-lucrări” de licență în domeniul spiritual. Ele captivau și încântau
auditoriul prin savoarea lor.
Apariția cărții „Surâsul veșniciei” în anul 2011 a fost o înmănunchere a tuturor
acestora.
Dar, pentru că elocința Părintelui DAN continua (și continuă) să strălucească,
trebuia să apară și urmarea. Am presuspus, am așteptat această urmare.
Și ea a venit. Cartea „Marea tăcere” care a văzut de curând lumina tiparului,
depășește însă orice închipuire. Nu mi-am putut imagina că despre TĂCERE se pot spune
atât de multe lucruri: tăcerea buzelor, tăcerea la bărbați și femei, tăcerea impusă și
autoimpusă, tăcere și rugăciune, tăcerea și muzica, tăcere şi discernământ, tăcere și iubire,
tăcere și cuvânt, sunt numai câteva dintre capitolele alese și enumerate aleatoriu, pentru ca
să se ajungă până la tăcerea lui ... Dumnezeu!
Tomul de 900 de pagini, bogat în file, este deosebit de bogat și-n multitudinea de
idei abordate.
Bineînţeles că preocuparea de bază a scriitorului DAN POPOVICI are în vedere
educația spirituală a cititorilor, introducându-ne în lumea slujitorilor Sfântului altar din
toate timpurile, dar nu numai prin considerații de ordin teoretic, ci și prin trăirile lor ca
oameni și prelați. Acest aspect străbate ca un fir roșu de la prima până la ultima pagină a
cărții, evoluând în rafinament intelectual și mistic pe măsura epuizării textului. Cititorul
însuși evoluează în cunoașterea tăcerii, spre final aflându-i treptele, modalitățile de
„cumpărare” și făcând chiar exerciții de tăcere.
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Cine spune însă că „Marea tăcere” este doar o carte religioasă se înșeală. Ori nu a
citit-o cum trebuie, ori nu a înțeles ceea ce trebuie. Că este şi o carte religioasă, asta e
altceva!
Alături de aspectul de bază, cartea abundă cu pagini întregi de referiri de ordin
filozofic, sociologic, cultural-literar, dar și din domeniul științei și tehnicii.
Un număr mare de pagini este consacrat marilor noștri filosofi: Constantin Noica,
Petre Ţuţea, Emil Cioran, Mircea Eliade, Lucian Blaga, cu reluări despre ei, mai mult sau
mai puțin. Asta, ca să mă refer doar la unele dintre personalitățile noastre autohtone.
Marele prozator Mihail Sadoveanu (mă limitez să iau un singur exemplu) acel
„Ceahlău al literaturii române” e prezentat în mai multe ipostaze. Reproduc doar una dintre
acestea, o povestire istorisită de Ionel Teodoreanu:
„Odată, aflat la o șezătoare literară împreună cu câțiva confrați, iată că a trecut o
coșcogeamite umbră prin dreptul ferestrei, s-a deschis ușa din față, au răsunat pași grei
prin antret, au scârțâit podelele ca la mutat, când trec dulapurile moștenite de la bunici și a
apărut în prag, umplându-l, un om cu trup strașnic și cu fața rotundă, spână și bine
rumenită. Și-a scos pălăria de pâslă neagră și «ne-a poftit la toți bună-ziua ».
Apoi s-a așezat pe un scaun, și-a potrivit părul, și-a dres glasul, vecin cu leii, și a
început să tacă. A tăcut și iar a tăcut şi încă a tăcut mult și bine, cum de când lumea știu să
facă dealurile şi ogoarele, fără să le întrebe nimeni unde şi-au lăsat gura…”
Doar tangențial îmi permite spațiul să mai pot arăta că filosoful, poetul și
prozatorul indian Rabindranath Tagore l-am „simțit” a fi „feblețea” Părintelui – scriitor
DAN POPOVICI, iar poetul român Radu Gyr așijderea.
E încă o dovadă (dacă mai era nevoie!) de vastitatea culturii generale a lui DAN
POPOVICI – preot slujitor şi duhovnic, intelectual, informatician, scriitor și om de cultură.
Mă felicit, cu toată modestia mă auto-felicit, că, undeva, cândva, am scris despre
Părintele DAN caracterizându-l ca fiind „un depozit de carte”, ca fiind „o bibliotecă
însufleţită”, bineînțeles, cu ghilimelele de rigoare.
Poate se observă şi faptul că atunci când scriu despre omul – DAN POPOVICI cu
toate atributele sale, substantivul comun „părinte” îl scriu cu majusculă.
Revenind la abundența de date, la muntele de informații și învățăminte care e
cuprins între paginile cărții „Marea tăcere”, remarc faptul că nu e vorba doar de un
amalgam lipsit de logică şi discernământ. Nu! Totul e bine gândit, bine organizat și bine
plasat. Chiar și imaginea de pe copertă are semnificația ei. Pare a fi masa tăcerii, masa
ancestrală de piatră din altarul bisericii de la Densuș jud. Hunedoara, mărturie vie a
faptului că acest spațiu transilvan nu a fost pustiu atunci când hoardele cotropitoare au
trecut peste noi, aduse de vânt din stepele mongole. Au venit, au trecut și ne-au impus
„civilizația” lor (!), ba şi prezența fizică în unele regiuni.
Continui cu ideea că, după pagini întregi de educație religioasă sau după
consideraţii de ordin filozofic, ochiul și mintea cititorului se pot „odihni” ca să nu se
plictisească (!), văzând cum defilează prin faţa lor zeci de personalități de vază din știință
și cultură, clasici ai literaturii universale și românești, cu citate de ale acestora lăsate
posterității, mergând până la întâmplări anecdotice din viața pe care au trăit-o.
Asemenea întâmplări de „divertisment” sunt redate cu o fină ironie și când se
referă la comunități întregi de oameni, dintr-o anumită zonă geografică, care scot în
evidență particularitățile lor de caracter.
Iată una dintre acestea:
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„O povestire din Ţara Bascilor vorbește despre un ţăran liniștit și tăcut care păzea
două vaci care pășteau pe o pajiste şi nu făcea nimic altceva.
Un alt țăran, aflat în trecere pe acolo, s-a așezat la marginea pajiștii, pe un gard, a
stat o clipă fără să vorbească (În această țară, vorbele sunt scumpe și bine cântărite) și
deodată a întrebat:
- Mânâncă bine vacile tale?
-Care din ele? a întrebat celălalt.
Țăranul care se afla în trecere, oarecum încurcat de întrebare, a spus cam la
întâmplare:
-Cea albă.
-Cea albă, da, a zis primul.
-Dar cea neagră?
-Și cea neagră.
După acest schimb de cuvinte, cei doi au stat așa o vreme, fără să vorbească,
privind în jur, la munți și la sat. Apoi cel de-al doilea țăran a întrebat:
-Și dau lapte destul?
-Care anume?
-Cea albă.
-Cea albă, da.
-Dar cea neagră?
-Și cea neagră.
A urmat iar o tăcere la fel de lungă ca și celelalte. Cei doi nu și-au aruncat nici
măcar o privire. Nu se auzea decât zgomotul liniștit al celor două vaci care pășteau.
Cel de-al doilea țăran a rupt într-un târziu tăcerea și a spus:
- Dar de ce mă întrebi de fiecare dată «care anume » ?
-Pentru că, a răspuns primul, cea albă este a mea.
-Aha, a zis celălalt.
S-a mai gândit puţin și a întrebat, nu fără o oarecare teamă :
-Dar cea neagră?
-Și cea neagră.
Primul ţăran pare a fi un înțelept, al doilea doar un țăran.”
Ca să întregesc cât de cât portretul Părintelui DAN doresc să prezint cititorilor încă
o particularitate pe care scrisul său o scoate în evidență.
Precum orice personalitate complexă, nici Părintelui DAN nu-i sunt străine
problemele sociale ale țării. Cine ar putea bănui că sub aspectul unui fizic deloc impunător
se ascunde o inimă de mare român, care clocotește pentru soarta poporului său?
Din unele pagini ale cărţii irumpe strigătul de revoltă și avertizare că „...e vorba de
o întreagă strategie de vânzare pe doi bani a resurselor naturale ale României, iar pe de altă
parte –nu mi-e frică să o spun – trădarea de ţară a făcut ca România să devină o colonie.”
Totodată sunt avertizați și cei care preferă să stea pe margine ca simpli spectatori
„servindu-li-se” un citat din Platon: „Preţul pe care trebuie să-l plătească oamenii buni
pentru indiferența lor față de viaţa cetăţii este acela că cetatea va fi condusă de oameni
răi.”
Păstrându-mă în aceeași notă de întâmplări și citate, asemănător cărții, dar fără a
avea pretenții că mă ridic la nivelul ei, voi reproduce și eu un eveniment, introducând
cititorii acestor rânduri în lumea muzicii. A muzicii clasice.
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La o anumită dată a avut loc un simpozion internațional cu lucrări de cercetare și
analiză a valorilor muzicale, la care s-au strâns o serie de corifei din domeniu.
Într-una din pauze, un reporter îndrăzneţ (cum sunt toți reporterii!) s-a apropiat de
un reputat muzicolog și între ei a avut loc un scurt dialog:
„-Distinse maestre, după părerea dumneavoastră, care e cel mai mare muzician din
toate timpurile?
- Bineînțeles, Beethoven.
- Bine, bine, dar Mozart?
-Aaa! Mozart este unic.”
Extrapolând acestea și păstrând proporţiile, repet: respectând proporțiile, elimin
interjecția acelui „a” repetat, îl parafrazez pe marele muzicolog, spunând și eu:
-Părintele DAN este unic!
În încheiere, îi urez Părintelui DAN POPOVICI şi scriitorului DAN POPOVICI
viață îndelungată, sănătate, putere de muncă, să ne încânte și în viitor cu prelegeri (inclusiv
scrise) de înalt nivel intelectual, cultural și spiritual.
***

ION C. ŞTEFAN

Un scriitor în plină ascensiune
George BACIU
Domnul profesor George Baciu este o personalitate
culturală binecunoscută în zona Argeşului, profesor de
Filosofie şi Istorie, cu doctoratul în specialitate, fost
redactor-şef, de-a lungul multor ani, al prestigioasei reviste
„Pietrele Doamnei”, director al liceului din Domneşti,
pitoreasca localitate rurală, cu ţinută urbană, odinioară loc
de popas al voievozilor munteni, în trecerea dintre cele
două capitale subcarpatice, Curtea de Argeş şi Câmpulung
Muscel.
Prestigiul său a fost clădit cu perseverenţă şi talent:
este autorul unui monumental Dicţionar: agresiuni, bătălii,
campanii, războaie, începând din mileniul al III-lea î.Hr. şi
până după cel de al doilea război mondial, al studiului Cu Muza Clio pe drumuri de istorie,
al romanului Tristeţea unei iubiri, al unui volum cu tematică didactică Istoria mai aproape
de tine, al unei cercetări Obştile săteşti, leagănul neamului românesc, al volumelor de
versuri: Gânduri de la marginea lumii, În vestiarul inimii, Cu gându-n buzunar şi altele.
Astfel încât apariţia recentului său roman Apus în derivă nu mai este pentru noi o
surpriză, ci o confirmare a drumului ascendent, spre profesionalizare, al autorului său,
conturându-şi mai bine prestigiul în faţa numeroşilor săi cititori, care i-au rămas fideli.
După cum se exprimă însuşi autorul, în această carte este vorba despre o frescă
socială, cu puţină nostalgie interbelică, despre nişte vremuri mai îndepărtate.
Noutatea apariţiei constă în faptul că evocarea unei perioade de criză şi derută se
face cu unele aluzii la contemporaneitate, punându-se accent nu doar pe ineditul faptelor,
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ci şi pe analizele subtile ale unor sentimente general umane, cum ar fi: unele iubiri inedite,
raportul dintre bogaţi şi săraci, antiteza dintre adevăr şi minciună.
Ca element posibil real, apare complotul directorului general şi al directorului
executiv ai unei fabrici de cherestea, aflată în faliment, care incendiază, în secret, depozitul
fabricii, ca să încaseze substanţiala despăgubire de la asigurări, în vederea redresării
unităţii, pentru mai târziu, practică folosită şi cu zece ani în urmă.
Vina este dată pe doi paznici, săraci şi înfricoşaţi, care suportă persecuţiile
jandarmilor.
Ca fapte romantice, amintim dragostea dintre directorul executiv şi secretara şefă – o
frumoasă blondă unguroaică – pe care şeful său o trimite la Budapesta, la Baronul care
finanţa unitatea, ca să nu-şi dea seama de planurile celor doi, împotriva propriei lor fabrici,
apoi iubirea dintre câteva cupluri de adolescenţi – prezentaţi ca un fel de oglindă antitetică
a purităţii faţă de păcatele maturilor.
Ca probleme sociale, desprindem dragostea muncitorilor pentru unitatea unde
lucrau, deşi nu primeau decât un salariu de mizerie şi nu înţelegeau interdependenţele
dintre cei bogaţi: prefect, comandantul jandarmilor, şi patroni, nici motivele pentru care
aceştia se manifestau uneori împotriva propriilor lor interese.
În subsolul texului, întâlnim extrase din presa vremii, legi şi decrete, comunicate
oficiale – romanul asemănându-se , într-un fel, cu Patul lui Procust, de Camil Petrescu.
În ansamblu, cartea domnului George Baciu se prezintă ca o operă de maturitate,
oglindind experienţa unui scriitor stăpân pe mijloacele sale de exprimare, combinând cu
inteligenţă şi atractivitate diferitele etape ale conflictului central.
Îi urăm noi succese pe drumul ascendent al împliniri sale artistice, iar numeroşilor
săi cititori o lectură plăcută şi instructivă.
***

MIHAI DUŢESCU

Cartea, ca un organism viu20

Unul din cei mai importanţi oameni de radio din România ultimilor treizeci
de ani, profesor universitar și scriitor de amplă recunoaștere, Gabriela Rusu-Păsărin
se încumetă în Ispitele identificării și creația să exploreze actul critic cu uneltele
filosofului și ale profesorului de științele comunicării: …am reunit în volumul de
față – scrie autoarea – cronici și recenzii publicate în revista Scrisul Românesc,
seria nouă, în perioada 2007-2013.
20

*GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN: Ispitele identificării şi creaţia. Ipostaze ale actului critic

62

Descifrarea procesului de identificare este, întrucâtva, sinonimă cu creația,
fiindcă, aceasta din urmă înseamnă căutarea noului, a particularităților de situații şi
limbaj care singularizează, care fac să fie numai unul autorul respectivei scrieri.
Asta în cazul ideal, de obicei există o metaliteratură care nu transmite cititorului
(această ființa bicefală alături de scriitor) decât povești despre lume și viață, care
au mai fost publicate.
Cartea Gabrielei Rusu-Păsărin este un organism viu, ea clădit pe nişte idei
esenţiale pentru cultura română şi, ca orice are un ADN din care poți recompune
oricând concepția autoarei despre această fascinantă cultură și despre măreția
creației care caracterizează poporul român.
Dacă ar fi să amintim doar câteva din aceste puncte de forță pe care se
sprijină scrierea, capitolele închinate Bibliei și lansarea sa la Radio-Arts,
reconstrucția unei lumi arhetipale în La lilieci și reconstrucția unui spațiu biografic
al lui Marin Sorescu, Ştefan Iordache – Arta de a comunica, Octavian Paler –
Viața de dincolo de oglindă, multiculturalismul, actualitatea istoriei literare, sunt
definitorii.
Aș vrea să subliniez o idee majoră pentru acest spațiu geografic și anume
cea legată de Oltenia – centrul de iradiație a neamului românesc, așa cum
extraordinar de bine a definit Oltenia filosoful C. Rădulescu-Motru. Este vorba de
volumul Oltenia, subintitulată în noua ediție Studii și cercetări, o carte scrisă de
cei mai de seamă cărturari, oameni de știință și scriitori olteni, ediție nouă apărută
în anul 2008, îngrijită și prefațată e criticul și istoricul Florea Firan.
Nu se poate trece cu vederea considerația Gabrielei Rusu-Păsărin, cu
adevărat esențială, la editarea spațiului cultural și
radiofonic care se numește Studioul Radio-Arts
Craiova și care, din păcate, nu mai există. Aici
autoarea cărții de care vorbim azi și-a dat întreaga
măsură de jurnalist și scriitor, iar Ispitele
identificării și creaţia nu sunt decât urmarea pe
planul creației acestui demers unic în cultura
noastră actul critic – spune autoare – este un
proces complex care problematizează, presupune
implicare și raportare la ambele poziții ale
creației, cea a creatorului și cea a lectorului,
receptorului. Opera este modul de existență este
modul de existență estetică a personalității
scriitorului, de aici și tentația de a descifra
dincolo de text fizionomia scriitorului.
Avem de-a face în Ispitele identificării și creația cu o operă de critică de
excepţie.
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IOAN BARBU

CORBENII (I)

CORBENII

(album cu fotografii în peniţă)
1. Când am hotărât să vin pe lume, părinții mei se aflau la Oradea Mare. Tata, pe vremea
aceea, avea 22 de ani, era tânăr subofițer trimis să lucreze la Legiunea de jandarmi Bihor.
Mama de-abia trecuse de-a șaptesprezecea primăvară. I se apropia sorocul și tata,
împătimit de baștină, a trimis-o pe mama să mă nască între corbenii lorf, într-un sat pe
Vedea. „Copilul nu trebuie să vadă primul soare printre străini”, îi sfătuise mamaie Anica,
mama mamei, de la care am învățat, mai târziu, Tatăl Nostru, pe care îl rosteam în fiecare
seară, .înainte de culcare. Stam în genunchi, în fața icoanei Maicii Domnului cu pruncul
Iisus în brațe și nu mă opream până nu spuneam Amin. Mamaie mă răsplătea de fiecare
dată cu câte un sărut și, uitându-se către icoană, o auzeam șoptind din buze: „Maică
Precestă, ocrotește-mi băiatul!” Mult mai târziu am aflat că prin anii 20 își pierduse unicul
fiu, pe Dumitru. Zicea tăicuța Rădoi, tatăl mamaiei Anica, pe care mi-l amintesc vag, ca
după un vis prea scurt, că semănam cu Dumitru, și la trup, și la mers, dar și la minte. „Ești
leit Dumitru, fratele mă-ti…” Dumnezeu se îndurase și le astupase un gol amar din suflete
Am venit pe lume într-o duminică de florar, când Europa da în clocot. Măricel fiind, am
aflat de la tanti Marița, sora geamănă a tatei, că mama era „foc de frumoasă”. Cu mine în
burtă, cum o vedeau femeile din sat, numai ce le auzea: „Ptiu, Florică, mamă, să nu-ți fie
de deochi, că bine-ți mai stă și borțoasă! Ai rămas, fato, foc de frumoasă!” Tanti Marița o
iubea ca pe fata ei: „Maică-ta era ca o zână, nu găseai alta în sat ca ea și tare era mândră,
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deși se trăgea dintr-un neam sărman. A luat-o frate-meu Minică fără dotă, cu voia unuia
cu grade de la București, un domn colonel. Te-au rodit, maică, din mare dragoste.”
Ai mei mi-au ascuns viața din tinerețe, cum se luaseră, cum se iubiseră. Era doar taina lor.
Nu discutau în casă despre așa ceva. Vorbele astea frumoase mi-ar fi mângâiat sufletul.
Mângâierile lor ajungeau la mine doar din priviri. Mama mă sorbea. Priveam în ochii ei și
lumina lor îmi săruta sufletul cu mii de zâmbete. Tata mă săruta numai noaptea, în somn. Îi
simțeam parfumul sărutului, mă legăna în cele mai frumoase vise.
De câte ori revin în satul natal, regăsesc acelaşi pitoresc al locurilor şi al casei în care mam născut, cu neclintiţii nuci sau meri aromitori, cu aceleaşi vechi obiceiuri de pe vremea
bunicii Anica, a mamei mele Florica şi a tatălui meu Marin, bărbat falnic şi drept ca bradul
aflat și azi în faţa pridvorului casei părintești. Toţi trei îşi dorm somnul de veci, sub aceeaşi
lespede, în cimitirul din sat.
Am pomenit de bradul din fața casei părintești. Au fost cinci, a rămas doar unul. Să fi avut
vreo 3-4 ani, când tata a venit de la Stâlpeni, de lângă Câmpulung Muscel, unde era șef de
post de jandarmi. A adus cu el cinci pui de brad și i-a sădit în fața casei. Câte unul pentru
fiecare; pentru el și mama, pentru mamaie, pentru mine și pentru sora mea Pușa, Marioara,
cum era trecută în certificatul de naștere. Eu am dezmierdat-o Păpușa („E păpușa mea,
numai eu am voie să mă joc cu ea!”) și așa i-a rămas numele. Tăticu, mai cu seamă:
„Păpușa mea în sus, Păpușa mea în jos…” Tot satul i-au zis Păpușa. La liceu, colegele (a
absolvit |Liceul de Fete din Pitești) i-au zis Pușa – și acest apelativ i-a rămas toată viața.
Copilăria mi-a fost populată de misterul trenurilor. Veneau şi plecau trenuri din gară, unele
cu civili, altele încărcate cu soldaţi. Călătorii îmi făceau cu mâna, soldaţii îmi făceau şi ei
cu mâna. Eu îi salutam pe toţi milităreşte, cum făcea tata când îl întâlnea pe colonelul lui.
Mamaie, să facă rost de ceva bănuţi, încărca un coş din răchită cu gogoşi şi cu clătite umplute cu magiun. Când porumbul se făcea de fiert, umplea coșul cu drugi pe care îi fierbea
într-un tuci mare, pe pirostrii. Primul tuci îl împărțea. Chema toți copii din cătun, îi chema
și pe cei bătrâni și da fiecăruia câte o juma' de drugă fierbinte, ca să ajungă tuturor. Și le
spunea: „Ziceţi bogdaproste!” Apoi, către mine: „Așa e bine, maică Ionele, întâi la
morți…”
Mergea la toate trenurile cu călători să-şi vândă bunătăţile, cum le zicea. „Bunătăţile astea
ne aduc bani pentru sare şi gaz. Când strâng ceva mai mulţi, îţi cumpăr şi ţie o tăbliţă nouă
cu condei.” Mă lua de mână şi mă trăgea după ea până-n gară. În unele zile, pe linia
moartă, cum îi zicea Nicu, văru-meu, care avea casa deasupra gării, se afla tras câte un
mărfar cu soldaţi. „Sărăcuţii, câţi din ei s-or mai întoarce? Măcar s-apuce o clătită sau un
porumb fiert…” Mamaie era femeie darnică, golea coşul pentru ei. Soldaţii nu aveau voie
să coboare din tren. Şedeau în bou-vagoanele înşirate ca mărgelele, cu picioarele
spânzurate şi trăgeau din ţigări. Ofiţerii se aflau în vagoane clasa a doua. Ei aveau voie să
coboare.
Priveam trenurile de pe peron, din faţa unui birou cu geamuri late. La sosirea fiecărui tren,
din biroul acela ieşea un domn cu o şapcă roşie şi cu o paletă de metal în mână. Oamenii îl
strigau „Domnu’ impiegat...” Toți trăgeau de el: „Dă-mi şi mie un bilet până la Slatina,
domnu’ impiegat!” Altul: „Domnu’ impiegat, vreau să ajung la fată, la Bucureşti, că a
născut. Am legătură cu acceleratul la Costeşti?” „De
la Pitești cu ce ajung la Arefu? Mama lui de hoț, am plătit scândura de două săptămâni și a
uitat să mi-o aducă. Stau cu gardul vraiște…”
Fel şi fel de cereri. Impiegatul era şi casier. Cu o jumătate de oră înainte de venirea
trenului, deschidea un ochi de geam şi întreba: „Cine vrea bilet?” Între impiegaţi era şi-o
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rudă de-a noastră, din neamul Gârţomanilor. Când era de tură, mă lua în primire. „Lasă-l,
ţaţă, în grija mea! Mata fă-ţi treaba...” Domnu’ impiegat ieşea afară cu paleta în mână, iar
după un timp se uita la ceas. Da din cap cum că minutele legale de şedere în gară a trenului
au trecut, dar nu-i da semnalul de plecare. Îl mai ţinea până când mamaie îi da ocol de la
un capăt la altul. „Nu crapă cerul, zicea, dacă personalul mai întârzie un minut, două.
Bunică-ta m-a dat în troacă. Venea des pe la noi. Mama a fost cam şubredă cu sănătatea,
după ce m-a născut.” Eu îl iubeam pentru vorbele astea. Când mamaie se întorcea cu coşul
gol, da şi domnu’ impiegat semnalul de plecare. Uuuu, uuuu… gâff, gâff… şi locomotiva o
lua agale din loc.
Sub fascinaţia trenurilor, am avut revelaţia că satul meu este în centrul lumii. „Mă, le
ziceam copiilor de joacă de pe uliță, voi ştiţi că noi ne aflăm în centrul lumii?” La o oră de
religie, de la popa Diţuleasa aflasem că lumea este făcută de Dumnezeu şi că e mare,
nemărginit de mare. În centrul acestei lumi, soarele ne privea cu mai multă blândețe, iarba
era mai răcoroasă, apa era mai dulce, iar părinții ne scăldau în iubirea lor care nu se
termina nici noaptea în somn.
…Ori de câte ori revin în sat la mine, regăsesc acelaşi farmec al casei și al locurilor în care
m-am născut. Trenurile opresc în gară şi astăzi, trenurile pleacă din gară. Satul meu se află
tot în centrul lumii!
***

Elisabeta Isanos
DIN POEMELE DAGMAREI - graiul amurg

CINE - I DAGMARA?
Am fost toată viaţa o impostoare, încurajată de persistenţa oficială a unui nume identic. Ce
mai am eu comun cu nou-născuta venită pe lume într-o noapte caniculară de iulie? Ori cu fetiţa care
mergea la şcoală în clasa I? Nici fizic, nici la minte nu mai sunt nici prunc, nici copil. Sunt
altcineva, purtând din greşeală acelaşi nume. Enormitatea culpei am înţeles-o abia de curând: mă
cheamă la fel ca pe femeia de treizeci de ani! O asemenea impostură merita pedepsită. Crima,
echivalentă cu un furt de identitate după asasinarea persoanei nu poate fi ispăşită decât într-un
singur fel : femeia de treizeci de ani se va numi de-acum înainte Dagmara.
De la balcon se vede întreg cartierul vechi, din case pe pământ, cu coteţe şi curţi, până la
stăvilarul de la Lacul Morii. Apusurile de soare sunt mai lungi decât în alte părţi, zarea e liberă încă,
neobturată de blocuri. Numai bine pentru ca Dagmara să stea să privească întreaga scăpătare a
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soarelui, tânjind după răcoarea verde întrezărită la orizont, unde tresare uneori câte-o sclipire de apă.
Apusurile lungi cu străluciri de neatins îi rezumă biografia : toată viaţa a tânjit şi s-a temut.
Dagmara vine dintr-o altfel de lume, unde a fi util celor din jur, a te sacrifica pentru cei în
nevoie, a te dărui trup şi suflet unui ideal sau unei tăceri era mai presus de plăcerea personală. Ori,
poate era un egoism mai subtil, după ce descopereai din întâmplare sau din vocaţie că plăcerea de a
da e mai intensă decât aceea de a lua, iar sacrificiul poate produce o beţie mai dulce decât
satisfacţiile trecătoare.
Încă de mică, Dagmara ştia că a te expune în public e indecent. Poate ar fi preferat ca
Jurnalul să-i fie îngropat odată cu ea, dar a cedat unei ispite de moment şi l-a trimis celui despre
care scrisese cele câteva zeci de pagini: doctorul Ţ. De la acesta l-am recuperat eu şi l-am publicat
în finalul romanului «Amur». Am bănuit încă de-atunci că Dagmara mai avea şi alte scrieri, şi întradevăr, le-am descoperit în câteva caiete vechi.
Sigur, aş putea să spun, parafrazând o zicere arhicunoscută: Dagmara sunt eu. Dacă nu mai
putem fi niciodată cei care am fost, în acelaşi timp în orice femeie zace o Dagmara, sinonimul
tinereţii care nu moare. Nu voi spune însă că eu sunt Dagmara. Simt că am uzurpat deja prea mult,
încercând să semăn cu propriul meu ideal, m-am lăsat iubită nu pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea
ce am fost sau aş fi putut să fiu. E timpul să pun capăt confuziei, să-i dau Dagmarei ce-i al
Dagmarei, şi mie doar ce mi se cuvine. Deşi, recunosc, mi-ar plăcea să fiu ea. A fost comparată cu o
revărsare liberă de ape : un râu de munte curgând despletit pe stâncă, Uneori, asemenea ape
întâlnesc oprelişti, trupul însuşi e un stăvilar jenant pentru cele ca Dagmara, şi singura lui scuză ar fi
dansul: i se pot atribui numai graţii. Restul mi l-a lăsat mie odată cu trupul, să îmbătrânesc în el. Să
mă doară, să se plângă, să stârnească milă sau enervare, să fie în plus. Eu sunt cea de acum.
Dagmara a fost odată ca niciodată. La ora asta, stă în balconul strâmt, gemuit, al apartamentului din
Giuleşti şi se uită peste acoperişurile cartierului vechi cum apune soarele şi cum răsare lumina din
Lacul Morii.
DESPRE GRAIUL AMURG
“Amurg” e un grai fără cuvinte. Graiul care se vede în gând, cu durată fulgerătoare, mai
rapidă şi mai efemeră decât a rostirii. Cuvintele încearcă să s-apropie de el, uneori reuşesc să-l
atingă, alteori nu : e adânc. Vorbele au fost inventate anume pentru a fi capcanele acestor fulgere,
un fel de paratrăsnete ale graiului amurg. Cei care sunt buni conducători ai lui, fulgeraţii, sunt şi
traducători din amurg în limba vorbită.
Din punct de vedere istoric, graiul amurg e o limbă încă nenăscută, precum copilul visat,
existent doar în mintea părinţilor, traducătorii lui în carne. Graiul amurg e o muţenie vie, în care se
vede ceea se aude în vorbe, şi chiar mai mult decât atât: o adâncime mare, o năzărire nesfârşită de
vedenii şi amintiri. Perspectiva este uluitoare şi grandioasă. E ca atunci când ţipi în vis şi nu te-aude
nimeni. Atlantidele se ridică afişând în zarea interioară vederi din ţinuturi scufundate: se mai disting
formele turlelor pentru care nu există nume. Gândind în graiul amurg, simt ceva dinaintea
cuvintelor, o sămânţă, o rădăcină sau o urmă a unei idei.
Mai aproape de graiul amurg sunt limbile vechi, latina, greaca, indo-europeana, limba
unică, mamă a tuturor, din care au rămas silabe-rădăcini, adânci ca pădurea Hercinică (Hercynia
silva) care acoperea Germania de azi: era nevoie de şaizeci de zile pentru a o traversa în lung şi de
nouă pentru a o trece de-a latul. “Codrii merei” dezvoltau din adânc în aer rădăcini seculare, sucite
în coloane şi bolţi pe sub care răzbeau călăreţii, cu spaimă de năzăririle din pădurea fără sfârşit. La
fel, cei ce încearcă să pătrundă în pădurile limbii dau de rădăcini ciudate, de le-nceputul lumii, şi de
cele mai multe ori se rătăcesc.
“Sid” e o astfel de rădăcină, care vorbeşte despre popasuri de noapte, în timpul cărora te
aşezi, ridici fruntea şi vezi stelele. În vreme ce tu te-ai mişcat călătorind, luminile siderale au rămas
statornice. Ca să te poţi asigura că sunt la locul lor, că o anumită întâlnire de stele nu s-a tulburat, ci
stă, călăuză stabilă, în aceeaşi formă, trebuie să şezi şi tu, apăsând cu greul tău pământul. Stelele
ursesc la naşterea unui copil, pot fi bune sau, dimpotrivă, să apese, să usuce, să ofilească, să producă
cangrene, răni sau nebunie; cel lovit la cap de stele se chema siderat.
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Dar cum a ajuns «sid» din stele în numele fierului unde durează până azi? Smulsă din
aşezarea ei, Roma din şesuri albastre a plouat cu piatră şi cu vorbe latine peste lume, povestind că
stelele au căzut arzând şi s-au prefăcut în pietre de fier. Siderurgii moderni nu ştiu că silaba “sid”
din numele lor înseamnă “şezi şi te uită la stelele de unde vine fierul”.
E ca un film ciudat : imaginile se succed, dar legăturile dintre ele s-au pierdut. Ce relaţie
mai poate fi între crimă şi cernerea prin sită? Şi totuşi, ca să desparţi neghina faptei, trebuie cernut
totul, deci crima este ce rămâne în sită, după ce partea bună a trecut, o spune prin rădăcina lui însuşi
cuvântul.
Dar între naştere şi Orient, între Occident şi moarte? Orientul are în primele sunete ideea de
naştere: e locul unde se naşte ceva, în primul rând soarele, iar Apusul, Occidentul, cuprinde în
sunetele iniţiale moartea: e ţinutul unde soarele este ucis. Vrem sau nu vrem, ne place sau nu, aşa
vorbesc rădăcinile.
Uneori misterul e mai adânc decât închipuirea: cum s-au putut alătura într-o rădăcină
poporul, genunchiul şi plopul? Ce legătură pierdută era între a mâna, a rămâne peste noapte, şi
mani, sufletele morţilor buni? Între zeii mani şi ziua de mâine, între umbrele nopţii lunecătoare ca
mierea, ca sudoarea sau lacrimile, şi aşteptarea dimineţii? Uneori, legătura e mai uşor vizibilă, de
pildă între prospeţime (recent) şi răcoare, între măsură şi timp, între foc, răsuflare şi păun: flăcările
se aţâţă suflând, iar păunul adie ca o respiraţie.
Nimic nu se compară însă cu splendida rădăcină “mer”, rudă cu meritul, cu miezul zilei, cu
merindele şi cu veşnicia. În merinde mai vezi cât un grăunte de sare pacea integrală, liniştea pură,
fără întreruperi, fără adaosuri: pacea fecioară, ca în Hercynia silva, codrul mereu, cu lemnul
nedespicat de topor. În silaba “mer” este ceva feciorelnic şi fără fisuri. Continuu, neîncetat, domol şi
rotund, totuna cu Paradisul terestru pe care nu l-am meritat. Pace meree! Silaba ''mer'' se află şi la
rădăcina cuvântului ''amurg''.
Nu voi încerca să vorbesc aici despre dificultăţile traducerii din graiul amurg. Voi spune
doar că rezultatele sunt încercări, schiţe tremurate ale fulgerelor acestui grai care-şi caută cuvintele.
Amurg e graiul “mereu”, adică deplin, traducerile de faţă sunt doar palidele lui viziuni, atât cât au
putut să le încapă cuvintele.
Traducătoarea

COPACUL CU FRUNZE DE JAR
Nenorocire mieroasă şi grea! Respir
dragostea din aer. Ninge cu fragede
turnuri de fildeş
zidindu-se-n ore de întuneric.
Simpli locuitori sau jertfe?
Aud foşnind copacul cu frunze de jar.
Tu dormeai neştiind, visul tău încă-i liber,
ca al celui ce-ntârzie-n somn
în prima noapte cu ninsori viscolite.
Visează-mă cum ai îmbrăţişa,
ţine-mă minte mai strâns,
un gând al altcuiva îmi cere trupul,
lunaticul ar trebui să-mi plece.
Dar visează-mă tu!
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Alinţi doar pe cine vrei să pierzi.
Existam prin graţia indiferenţei,
însă iubirea m-a lovit mişeleşte
cu tine drept armă.
M-am cutremurat neştiind să mă apăr.
Mi-e plină inima cu aşchii de-mbrăţişări,
dezmembrare sub cupole de murmur.
Dacă ai putea să te furişezi
pe sub pielea luminii,
catifea şi viorele ar fi, vopsite-n culoarea
timpului care-a murit. Am fost în sinea ta
ca un gând şi încă te rog. Rugă, salut adânc,
al cărui domn nu se vede.
Ce blând e leagănul acestor osânde,
cine a inventat pedeapsa alintătoare,
infernul dulce pe care-l ating
cu buze prostite? V-aş spune povestea,
dar încă e vie. Acum, auzi cu ochii
şi îţi pui la urechi lentilele mării.
TU SĂRUŢI NĂLUCILE, IAR EU LE PRIND
Te iubesc doar când eşti nevăzut,
îmbrăţişat de fetele albe din ierburi,
din care nu se văd decât umerii.
Spaţiul a rămas întreg pentru temple.
La fereastra spitalului, trandafirii
ameţiţi de moarte se clatină.
Mi-e greu să-i privesc,
întorc capul, şi zeii se ascund
printre frunze de var
pe frontoanele caselor vechi. Sunet de clopote.
Lumină rece. O scară lungă sprijinită de zid.
Tu săruţi nălucile, iar eu le prind.
Toate frumoasele mi se zbat în jurul mijlocului,
peşti argintii. Rătăcitoare silabe de iarbă
Cu unghiile, a mângâiere, îi brăzdez frumosei umerii de piatră,
îi cânt ca să stea lângă tine. Vezi, în curând
vântul îi spulberă nisipoasele clinuri,
părul îi curge în urmă ca o rază de soare.
Îmi place să te văd zugrăvit pe umbra unui vis despre grădini.
Frumuseţea ta e absolută.
M-am topit în tine odată cu gândul ninsorii.
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Fericirea are parfum violet sau albastru,
de vopsele pe lemn. Închideţi uşile şi ferestrele:
de afară răbufneşte legenda.
În unii arbuşti se creează
un fel de sferă de aer binecuvântat,
un pântece vegetal, de fecioară.
Şi într-o zi, începe să cadă în el
veşnica ploaie de aur.
Bărbaţii şi-au luat de pe-acum trupul de vară,
scapără să-şi aprindă ţigările,
dar nici unul nu poartă încă
inflamabila cămaşă a eroilor.
Strigătul e încă aramă, poezia e încă sânge.
Deasupra oraşului se roteşte un uliu.
Oraşul întreg e un strigăt de piatră.
Statuile spun versuri de bronz
sau suflă în trâmbiţe mute.
Eu întineresc de spaimă. Pe caldarâm
se poate odihni o carte cu foile proaspete.
O stea de mare pâlpâie la rădăcina copacului.
Părul se amestecă vibrând
cu nisipul. Copilărie, lene şi somn.
Puii de pasăre cad pocnind din cuiburi.
Nu mă iubi, lasă-mă cum sunt.
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Dumitru Mălin

Mergi înainte 21
Să te întorci, dar vreme nu mai este,
Iar să-ţi continui drumul n-are rost
Când tot ce-a fost rămâne doar poveste,
Surâs amar şi dor fără-adăpost.
Să te-ntâlneşti cu cineva-ntr-o seară
Ca-n altă viaţă nicidecum a ta,
O iarbă ce începe să dispară
În norul ce prea mult se-ndepărta.
Să-ţi lăcrimeze ochii, reci şi goi,
Ca-n vară câmpul după ploi cu gheaţă;
Prin tine timpul merge înapoi,
Mergi înainte cât mai poţi, viaţă!
Stingere
Duceţi-mă, limpede şi mult,
Amintiri şi vise-n munte, acasă Într-un sat de aur străbătut
De un râu cu apă somnoroasă.

21

Din volumul „2014 vieţi şi încă una”, în curs de pregătire
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Acolo, pe maluri de-Arieş,
Mi-am uitat copilăria toată;
Ieşi din trupu-mi, zi bătrână, ieşi,
Lasă-mă s-o caut înc-o dată.
Fagul Împăratului rotund
Poate ştie unde-i, poate ştie;
Unde-o fi, ce neguri o ascund,
Împărate Fag, ţi-am dat-o ţie?
Tulbure ca apa viaţa-n jos,
Noaptea stă la pândă lângă zare;
Râule, bătrân şi somnoros,
Stinge-mă-ntre maluri de uitare!
Nimic
Am fost ori n-am fost, oare cât voi mai fi
Vă-ntrebaţi fiecare în parte,
Da-ţi-mi cartea din care să-nvăţ a muri,
Nu există, există-acea carte!?
Pe la prânz, pe la cină, pe la vreme de zori
Voi citi, vă voi spune şi vouă
Că în rai a murit o grădină cu flori,
Că în rai a-nceput să şi plouă..
Fericiţi c-am aflat, fericiţi cei mai mulţi,
C-avem bani şi copii şi iubire,
Printre naşteri, botezuri, logodne şi nunţi
Vom găsi la sfârşit o ieşire.
Teatru
Mă-mpinge norocul de-o parte,
Eu, însă, cu noapte, cu zi;
Mai am amăgirile toate,
Conjug încă verbul a fi.
Mă-mpinge lumina la vale
C-un fel de sfială, încet,
Mai am frunzele verzi şi petale,
Ştiu încă să cred şi iert.
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Mă-mpinge afară din casă
Înserarea cu pleoapele mari;
Mai stărui că viaţa-i frumoasă,
Că-i bine nisipu-i să-l ari.
Şi uite aşa, ca-ntr-o carte
Pe care am ars-o oftând,
Plătesc încă oalele sparte
Cu viaţa aceasta de rând.
Frizer
Deci Dumnezeu este frizer
Zicea piticul din cetate
Iar oamenii se nasc şi pier
Că-i tunde El pe apucate.
Şi-i bine să venim la tuns
În grabă care mai de care
Căci astfel ceea ce-i ascuns
S-adevereşte şi răsare.
Sărman pitic şi frate-al meu
Ce bine te-nţelegi cu-naltul
Dacă frizeru-i Dumnezeu
Cizmaru-i sigur Necuratul!?
Alţii
M-ai strigat, lumină vie,
Vânt cu poalele rotunde;
Ce-o fi fost n-o să mai fie,
Ce-a răspuns nu mai răspunde!
Mi-ai surâs, speranţă lină,
Dor încărunţit în geam;
Ce s-a dus n-o să mai vină,
Ce-am avut n-o să mai am!
Pieritoarele petale
Ale zilelor, duium;
Ale mele, ale tale,
Ale tuturor oricum.
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Mai trăiţi, oameni ca mine,
Mult mai mari, ori mult mai mici;
Plecă-ntruna oarecine,
Dar rămân destui şi-aici!
Concret
Ateii să se sinucidă
Zicea preotul viclenit
În haina lui de neagră-omidă
Din care-ntruna a minţit.
Deci inchiziţia există
Şi azi în suflete stricate
Iar rugul, flacăra lui tristă,
Priveşte strâmb spre libertate.
Şi lumea o împarte-n sfinţi
Ca el şi păcătoşi ca mine;
Omidă oarbă de ce minţi,
Ruine suntem, doar ruine!
Bucurie de primăvară
Lângă cimitir înfloresc merii,
Crengile se-apleacă sub poveri;
Le inundă greul învierii,
Poate doar iluzii şi păreri.
Mai in jos mormintele-nnegrite,
Viaţa lor cu moartea în adanc;
Peste ele ziua nu trimite
Decat flori bolnave care plâng.
Lângă cimitir, la poarta lui,
Florile învie-n primăvară;
Mai în jos mormântul nu ştiu cui,
Eu mai văd o vreme din afară...

74

CODRINA BRAN

V O I A J O R U L (III)
În timpul războiului, Bubi îşi petrecu vremea într-un sanatoriu de
tuberculoşi, confruntarea cu moartea îl ţintuise în acea rezervaţie departe de şuierul
gloanţelor, acolo unde moartea venea pe altă cale. Sau viaţa. Erau acei pensionari
nişte norocoşi? Cine poate şti? Unii erau tineri, alţii bătrâni, moartea nu avea nici
un criteriu în alegerile ei. Dar şi viaţa era la fel de capricioasă .Pentru că ce-i
trebuie vieţii,întocmai firului de iarbă? O clipă de respiro ca să-şi urmeze planul, să
crească, să-şi risipească sămânţa, să se lasă mângâiată de ploi, de soare, să dăinuie
sau să fie pârjolită şi uitată. Cum se poate trăi în această nesiguranţă, cât curaj sau
câtă resemnare îţi trebuie astfel? Mai este o variantă , nebunească, varianta
drogaţilor care visează sau se visează într-o altă realitate; nu contează pentru cât
timp, timp în care se iau de braţ cu Dumnezeu, ca mai apoi să se prăbuşească de la
acea înălţime ca păpuşi de cârpă. Drogaţi am spus? Da, şi m-am referit la cel mai
puternic drog, cel care te poate învia, chiar dacă moartea dă târcoale pe capra
căruţei hurducată pe pietre, căruţa care duce un alt mort la groapă.
Totul se întâmpla în mijlocul unei păduri în care pavilioanele stăteau risipite
printre copaci şi unde, ca în orice loc de pe pământ, atunci când vieţii i se dă răgaz
îndeplineşte planul divin, acela în care este cuprins drogul iubirii. Şi cum să nu se
întâmple aceasta când protagoniştii sunt tineri? Copacii înalţi ofereau la acel
moment al unei veri care promitea numai viaţă, umbră luminoasă, mângâietoare,
frunzele anilor trecuţi pat moale şi foşnitor. Printre copaci, din umbră şi lumină, se
coagula ca într-un vis femeia copilă cu paşi tândăloşi. Lui Bubi i se părea de fiecare
dată ireal, ca dintr-o întreagă lume, ea să-l îl aleagă chiar pe el, să vină ţintă spre el
care o aştepta timid şi recunoscător. Nu mai era tânăr, dar boala şi izolarea îl
readuseră la o vârstă a începuturilor. Nu se obişnuise nici acum cu această minune
şi i se părea că este doar rodul imaginaţiei lui, că el o recreează din umbre şi
ţesături de raze şi, iată, strângând-o în materialitatea ei, acolo, pe patul foşnitor,
cuibul dragostei lor, cu teamă să nu se volatilizeze şi să se reîntoarcă în lumea ei de
fantasme. Oare de ce simţea că nu o poate avea cu adevărat şi pentru totdeauna? Îi
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prindea sânul stâng în căuşul palmelor şi se apleca să soarbă o apă nevăzută: „Îţi
sorb sufletul, altfel nu te pot avea pentru totdeauna, nu poţi să-mi stingi setea…”
Erau febrili amândoi şi se jucau acolo pe muchie de-a viaţa şi de-a moartea
cu disperare, trăind fiecare împreunare la tensiuni inimaginabile Are iubirea o
socoteală specială cu timpul, cu dimensiunea lui care se numeşte viitor, masca de
oxigen prin care vine firul dătător de viaţă, gazul care întreţine arderea. În lipsa
acestuia ei se ardeau unul pe altul într-o autocombustie, până când Bubi ţinu cu
adevărat în braţe o moartă, o materie din care era convins că-i sorbise sufletul, el,
nu ftizia care muşca din amândoi. În ciuda dorinţei lui de a muri alături de ea, din
acel moment începu însănătoşirea lui, de parcă suflul ei vital îi infuzase viaţă.
În urma trupului purtat spre locul în care avea să se topească în materia cea
mare, păşea cu capul în pământ ca un vinovat, ca vinovatul care îi sorbise sufletul,
îi sorbise ultima pâlpâire de viaţă. Ea se mutase cu totul în el.
Tot mai des făcea socotelile trecutului şi i se părea că viaţa lui fusese atât de
plină de dragoste, că fusese un norocos în comparaţie cu atât de mulţi cărora timpul
nu le îngăduise. Stătea pe bancă la soare şi îşi încălzea pieptul surpat şi fluierele
picioarele mereu îngheţate înfipte în vechile lui ghete fără şireturi. Pe aleea ce se
întindea de la poartă la intrarea în clădire nu venea nimeni. Nimeni în toată această
lungă şedere. Unii mai ieşeau în scurte plimbări, alţii nu mai ieşeau, stăteau pe
marginile paturilor într-o aşteptare ca pe un peron. Zilele semănau între ele. Soarele
de sfârşit de vară se lăsa pe o rână deasupra lizierei. Banca înaltă îi făcea pe cei
care se odihneau pe ea să pară copii, aşa cum stăteau cu picioarele atârnând
deasupra solului, părând şi mai neajutoraţi decât erau.
Trecuse pe la fiecare dintre fraţi, dar de data aceasta vrând să-şi găsească un
colţişor pentru odihnă; era bolnav şi îmbătrânise. Voiajorul nu avea un acoperiş şi
îl căuta acolo unde nu putea fi găsit. „Frate Emil…”, „Frate Ioan…”. Mama murise
demult, dar Ioan şi Emil nu putuseră veni la înmormântare. În noiembrie acela
ploios drumurile erau înnămolite, transportul complicat, costisitor şi apoi nu era
vorba de nici o moştenire. O femeie bătrână şi săracă îşi încheiase socotelile cu
viaţa sub acoperişul fiicei celei mari, singura care voise să-i ofere ultimul refugiu.
Era o femeie cumsecade această fiică, dar nu putea avea grijă de toţi năpăstuiţii,
după cum se pronunţase bărbatul ei. Bubi,fluieră vânt, cel care nu reuşise să ducă
nimic la bun sfârşit, voiajorul care apărea ca din senin era unul dintre ei.
Nechibzuit, asta fusese toată viaţa. Nu-şi încropise nici un rost şi, iată, bătrâneţea şi
bolile băteau la uşă. Treptat, hainele şi pălăria căpătară o patină în pas cu vârsta
proprietarului. Acum, de fapt, nu mai avea decât un singur geamantan în care
încăpeau toate lucrurile lui.
Se oprise la Emil care avea o casă mare. Nevasta lui, o cucoană care ţinea la
ştaif, nu se arătă deloc bucuroasă de acest musafir care apărea pe neaşteptate şi
pleca tot aşa, de parcă la ei era hotel. Când venea cu două geamantane însemna că
îşi schimba iar serviciul, că îşi dăduse demisia sau i se desfăcuse contractul de
muncă. Când venea cu un singur geamantan, era în concediu. Asta pe vremuri.
Acum se pensionase şi cumnata se temea ca nu cumva Bubi să prindă rădăcini la ei,
mai ales că şederea se prelungea. O tuse grea, interminabilă venea din cămăruţa din
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spate. Ţigările astea! Pe moment cumnata nu găsise chiriaş pentru acea cameră şi
Bubi îşi instalase mica gospodărie încăpută de acum în singurul geamantan cam ros
pe la colţuri. Îşi spăla batistele şi câte o cămaşă pe care le atârna pe un umeraş de
lemn, îşi descălţa ghetele şi le trăgea pe şanuri, apoi le da cu cremă şi le lustruia cu
grijă. Nu putea renunţa la ele, la şanuri, ca la un ultim rest de aristocraţie. Îşi aranja
în dosul unei perdeluţe obiectele ce-i serveau la bărbierit şi lighenaşul împrumutat
de la cumnată. Această cămăruţă care era de închiriat nu dispunea de baie ci doar
de un closet, baia casei fiind destinată exclusiv familiei. Îi era interzis, ca de obicei,
fumatul în casă, dar interdicţia era de acum inutilă. În alte dăţi ieşea afară la fumat,
acum nu mai era nevoie. Bubi se lăsase de fumat, sau mai bine zis, fumatul se
lăsase de Bubi.
Cumnata era iritată. Pe lângă câştigul pierdut de pe urma chiriei, acest
fluieră vânt le mai făcea şi pagubă la gaze. I le restricţionase la maximum; seara
înainte de culcare o jumătate de ora era de ajuns. În toiul nopţii, din cămăruţă, se
auzea tusea profundă a lui Bubi pe care voia să o înăbuşe, dar turbulenţele
plămânilor îşi făceau până la urmă ieşirea cu sunet cavernos.
Eh, gândea cumnata, toată viaţa cu pălăria pe o ureche şi cu ţigara în colţul
gurii, în loc să-şi agonisească şi el un acoperiş, o femeie să-i ţină casa şi să-l
îngrijească la bătrâneţe şi la boală; şi acum iată-l ancorat aici în casa lor, blocândule camera de închiriat, consumând gaz şi mâncare. O adevărată pacoste.
Îşi băgă sub pat valiza cu toate lucrurile în ordine, rândui camera, îşi luă
pijamaua şi nişte albituri într-o plasă şi nu-l mai văzu nimeni vre-o lună. Atât
anunţase, că se internează în spital. Trimis de cumnată, fratele îl vizitase o singură
dată cu scopul de a afla cât timp avea să le mai ocupe cămăruţa fratele hoinar,
pentru că, iată, se anunţa un chiriaş. Află cu neplăcere că Bubi are un cancer
inoperabil, dar tratat cu raze, pentru că,nu-i aşa, din asta nu se moare de azi pe
mâine. Întors acasă, descumpănit şi oarecum în panică se sfătui cu nevastă-sa.
Aceasta, fire practică prin excelenţă, găsi repede soluţia: o internare într-un
sanatoriu, internare ce o va aranja prin cunoştinţele ei cât se poate de repede. Se
văzu că problema cea mai dificilă era eliberarea unui loc. Trebuiau să aştepte să se
externeze sau să moară unul dintre ocupanţi ca să fie primit următorul. Da,
următorul, pentru că bătrânii se înşirau într-o listă de aşteptare lungă; milostiva
moarte nu-i lua pe cei dinăuntru destul de repede. Parcă nu se îndura, mai
adăugându-le zile. Astfel că Bubi fu internat pe rând în sanatorii de tuberculoşi
unde îşi mai făcuse stagiul în tinereţe şi mai apoi în azilul de bătrâni, acela
definitiv, din care nu va mai ieşi decât într-un singur mod. Între aceste etape mai
făcu nişte escale la casa fratelui, casă confortabilă cu teracote şi covoare groase, dar
escalele erau scurte pentru că inventiva cumnată avea mereu pregătită soluţia.
Astfel că Bubi îşi lua geamantanul şi pleca la adresa indicată. Voiajorul ! Ce s-ar fi
făcut cu toţii fără practica femeie care nu era niciodată în lipsă de idei?
Pe bancă, în ghetele fără şireturi, cu pălăria ajunsă ponosită acum, în ciuda
atenţiei pe care i-o acorda zilnic cu peria şi mâneca vestonului, se bucura de
căldura domoală a sfârşitului de august. Bubi nu ieşea niciodată în pijama cum
făceau alţi ocupanţi ai azilului. În fiecare dimineaţă urma acelaşi ceremonial al
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bărbieritului, se spăla, se îmbrăca îngrijit şi îşi peria borurile pălăriei. Singura
concesie fusese renunţarea la şireturi; eforturile la aplecare îi declanşau tusea, tusea
aceasta care îl însoţea de multă vreme. Trecuseră demult vremurile acelea când pe
sub borul cochet scăpăra vesel chibritul la capătul ţigării, elegant şi masculin, în
timp ce se îndrepta spre uşi cunoscute şi primitoare. Femeile…Dacă n-ar fi atentat
la libertatea lui. După începutul pasional urmau nişte socoteli materiale care lui îi
confiscau libertatea. Urma să nu mai fie stăpân pe banii lui sau să fie mereu
îndatorat femeii, dar şi într-un caz şi în celălalt el înceta să mai fie un om liber.
Paşi şovăielnici se apropiau dinspre casă cu un crănţănit mărunt de pietriş şi
Berta, o altă Bertă, îşi făcu apariţia învăluită în şalul ei cu sclipici bine strâns la
piept de mânuţele osoase. Paşii ezitanţi care îşi găseau direcţia cu o mişcare
nesigură, îi dădeau o anume distincţie fanată, distincţie desăvârşită de un ruj
portocaliu întins cu aproximaţie pe buzele cu contururi nehotărâte. Făptura ei
minusculă se căţără pe banca de pe care Bubi se ridica politicos pentru a-i întinde
mâna să o ajute.
- Am adormit după supă şi m-am temut că am întârziat. O, Bubi, ce zi
frumoasă! Azi am putea să ne logodim. Am vorbit şi cu mama. Mă lasă. Mi-a spus
că îi pari un tânăr cumsecade şi de viitor. Acum lucrează la zestrea mea. Oh, ai
verighetele?
Bubi coborî de pe bancă şi rupse nişte tije de traista ciobanului. Alese una,
o răsuci făcând din ea un inel şi i-l strecură pe inelarul chircit de artrită. Şi ca un
logodnic adevărat îi sărută degetul cu inel, apoi se aşeză la loc pe bancă. Acum se
ţineau de mână. În razele oblice de soare se stârnise un roi de efemeride care
zburau de nuntă şi de moarte.
-Parcă-i o ploaie de aur. E ziua cea mare!
Nunta efemeridelor avea să se încheie cu seara ce va veni, dar până atunci
se bucurau: extazul şi visul în plin soare. Făptura mică a Bertei se strângea tot mai
aproape. Umărul şi cotul ei stâng îl înţepau înduioşător în coaste. Bubi îşi aminti de
fetiţele lui de altădată. Erau departe şi la alte vârste. L-au uitat poate, dar el le purta
în suflet mereu. Fuseseră sărbătoarea vieţii lui. Între timp toate drumurile se
lungiseră la nesfârşit. El, voiajorul, pentru care drumurile erau ceva atât de
obişnuit, cu cele două geamantane şi borsalina pusă pe o sprânceană, cu mirosul
depărtărilor în nări, stătea aici ţintuit de tusea adâncă ce se pornea în interior şi nu
ieşea în exterior, ci se adâncea parcă forând în adâncul pieptului, din ce în ce mai
adânc, vrând să muşte miezul fiinţei sale. Muşcătura finală avea să vină şi de aceea
tuşea prudent încercând să nu dea drumul zăvozilor morţii. Între timp era pace sau
măcar un armistiţiu.
Femeile din viaţa lui…Bertele şi Irinele i-au oferit tandreţea pe care el le-a
întors-o îndoit, dar nu putuseră să îi răpească libertatea. Dacă n-ar fi ţinut cu
dinadinsul să-l lege. Dar aşa voiau ele, ţineau la inel, la cătuşa asta mică, or el era
un om liber. Uite, chiar şi această ultimă Bertă, chiar şi ea voia acelaşi lucru. De ce
să nu-i facă pe plac,acum, la nunta efemeridelor? Avea să vină seara în curând.
Căpşorul cu fire rare al femeii se rezema de umărul lui.

***
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PUIU BOBELICĂ CISLĂU

Și deaceia Eminescu...
Și deaceia Eminescu s-a născut
Și va răamâne mare;
A zidit Limba Română
Între hotare,
Ca niciun dușman de glie
Să nu ceară deaici moșie
Ca niciun Român adevărat
Să numai fie de griji împovărat.
FĂRĂ MARGINI
N -are vremea
Timp de vreme,
Totul vine
Și se duce
Fără lege,
Și nici timp
De stat
Clipele
Din ceasul vieții
În secunda
Ce- a -nserat;
Ceru -i cât privești
De mare,
Și cu stele
Și cu soare;
Fără margini
Universul curge
Zi și noapte
Peste lumea
Muritoare.
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CÂND PE VĂI
Pe -acest drum
Neplouat de soare,
Trec nopțile
Dintr -o așteptare
Din amintiri
Cu picioare șchioape,
Spre culmile
Ce ard
Milenare păduri
De brad,
Iar pe stânci
Cu fruntea albă,
Bate vântul
Din copită,
Aruncând din nări
Peste liniștea
Din zări
Uragane de vâltori,
Când,
Pe văi
Gâdu- și plimbă
Doina pe cimpoi
Într -o nouă limbă.
SE VA MAI ȘTI
Era un trecut
Foarte departe,
Și nimeni n-a văzut
Cum vine
Și se desparte
Prezentul cu viitorul;
La câţi li se va da
Un azi pe pâine,
Și cât va rămâne
Să aibă
Și cei de mâine;
Pentru restul...
Se va mai ști
Pământul acesta
Pe cine va mai hrăni?
Cinstea,
Banul
Care -ţi plătește
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Onoarea.
În țara asta,
La un popor
Cu inima săracă,
Guvernul latră,
Președintele latră,
Parlamentul latră,
Toată viaţa
Cu minciună -i spălată.
Pe valea
Unde curge
Râu şi cer,
Somnul serii
Liniştea îmbracă,
Din păşuni
Cu iarba în eter
Luna muşcă
Cu glas de toacă.
Primăvara aleargă,
Izmenită -n flori;
Dragoste
De fată mare.
În lumea
Lui nea prostu’
Latră câinii
Că -şi mănâncă
Postu’.
În faţa
Unui popor civilizat
Îl faci pe Dumnezeu
Icoană de-nchinat.
Marş, javră!
Eşti român?
De ce mă latri
Ungureşte
În ţara unde -s stăpâni?
Ţi s -au înroşit
Hainele pe tine;
Le -au vopsit
Ochii fuduli.
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Nebuna mea
Aleargă dragostea pe drum nebună
Şi a ajuns destinul pus în sfinţi
Uită de taina nopţilor cu lună
Şi de magia şoaptelor fierbinţi
Aur de vreri în carne nu-i mai arde
Ca vâlvele pe locul cu comori
Visul i-a dat averi de miliarde
Şi azi trăieşte printre cerşetori
Otravă i s-a pus în vis să moară
Descântece la baltă s-au făcut
Cu os strivit de clipă şi cu ceară
Şi pulberi de sub şarpe nevăzut
De-ar fi iar teafără, de dragul ei
Cu-ambrozie aş ţine-o ca pe zei.
13 decembrie 2013

Iubire în apocalipsă
A fost s-ajungem îngeri fără trup
Iubirea a rămas absenţă sacră
Cuvintele se mai adună-n grup
Şi temple mari de plângere-i consacră
Memoria i-a pregătit culcuş
De catifea şi roşie şi moale
Spre a uita tăcerea din cenuşi
Pe unde trece vântul în sandale
A înviat şi e mormântul gol?
S-a înălţat în cosmica genună?
Sau o dezgroapă noaptea din nămol
Ca să colinde lumea ca nebună?
Căderea zeilor în ea s-a pus
Şi mofturile i le vrem dau nu-s.
12 decembrie 2013
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Tămăduire
Gura tristeţii sufletul mi-l muşcă
Cu glonţu-i otrăvit clipa mă-mpuşcă
Şi iarna mă-nveleşte cu ninsoare
Cu pansament ceresc şi nu mă doare
Şi alifii de grea singurătate
Încearcă vindecarea de se poate
În aspra suferinţă ce-mi rămâne
Sfinţi de tăceri se roagă pentru mine
Acolo în pustia lor toridă
Şi-ncearcă cerurile să-mi deschidă
Să fiu în liniştea cea deplină
Mărturisit de veşnica lumină
Îngerul milei, Doamne de-ţi coboară
Tămăduirea îmi va fi uşoară.
26 noiembrie 2013

Portret
Văd arcuiri de pulpă-n caldă frondă
Ce doar neruşinare îmi propun
Are-n surâs pericol de-anacondă
Şi ţâţele par două guri de tun
Şuviţele de păr sunt corzi de liră
Când vrerile se fac nebun ciclon
Şi umerii doar dezbrăcări respiră
Carnea-i se vrea în tragic abandon
Iar şoapta ei precum o hulă urlă
Cu trâmbe mari de apă şi de foc
E gata de surpare alba turlă
Unde e-nchis superbul meu noroc.
Iar ziua cu lumina ei înaltă
Visele-mi dulci le strânge laolaltă.
20 aprilie 2013

Hotel medieval
În pofta mea iei chip de castelană
Şi-n ispitiri cu gestul tău mă chemi
Magie-i frumuseţea-ţi suverană
Şi ai parfum şi croi din alte vremi
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Cetate falnică, medievală
Te ţine şi aştepţi s-o cucerim
Şi ca nişte barbari să dăm năvală
La porţile acestui trup sublim
Asemeni nu voi fi cu cavalerii
Ce vin pe cai şi-n grelele armuri
Ci vreau iniţieri în vechi misterii
Tu ritual şi taină să-mi procuri
Dar un stăpân închide-n ziduri grele
Dulci rotunjimi să nu ajung la ele.
23 mai 2013

PETRE P. BUCINSCHI

„Maraton în doi”
De câte ori plec de la stână un tânăr cioban mă însoţeşte cu unul din măgari pe
spinarea căruia stau atârnate produsele lactate pe care mi le dăruiesc în semn de
preţuire aceşti ciobani de treabă. Tot la stână am băut ţuica adevărată produsă de
ciobani în satul de unde provin. Mioarele pe care le păstoresc ciobanii cutreieră
muntele de dimineaţă până seara fericite că pot mânca o iarbă grasă. De câte ori
merg la stână sunt nevoit să-l închid pe Dingo în cabana meteorologică pentru că
dacă l-aş lua cu mine aş risca ca cei cinci câini ciobăneşti să sară la bătaie la Dingo,
bătaie din care cu siguranţă Dingo ar ieşi învins. Ies din cabana meteorologică şi
scanez cu privirea cerul. La răsărit şi apus culorile norilor sunt de la un galben
roşiatec la cenuşiu. Nori mijlocii se prezintă în culori de la alb deschis la cenuşiu
închis, trecând prin galben cenuşiu la albastru. De la o zi la alta aici la 1800 de
metri înafara profesiei de meteorolog pentru mine timpul trece atât de greu încât mi
se pare o veşnicie. Am făcut şi fac cu un aparat de fotografiat cu cartelă sute şi mii
de poze, imagini cu floră, faună şi instantanee. Am reuşit să fac şi câteva DVD- uri
cu formele norilor de pe cer, cu muntele singuratec cufundat în ceaţă şi cu Dingo
adulmecând urme numai de el ştiute. Nu cu mult timp în urmă am sădit în preajma
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cabanei meteorologice câteva răsaduri de salată verde iar acum au dat rod. Am
primit răsadurile cu elicopterul cel care mă aprovizionează, de câteva zile
dimineaţa mănânc salată verde proaspătă. Aseară însă în timp ce mă uitam la TV.
din întunericul cabanei meteorologice vedeam în întunericul de afară al nopţii
bizare forme, umbre care se mişcau în preajma ferestrei de la cabană. La început
am crezut că imaginaţia mea este atât de bogată încât ia forme ce mă pot afecta. Mam apropiat de fereastră şi mare mi-a fost atracţia faţă de un cerb care în acel
moment se îndeletnicea mâncându-mi salata. Coarnele lui dădeau în aerul
întunecos al nopţii prin mişcarea lor ciudate forme. Azi dimineaţă am rămas
dezamăgit cum câteva straturi de salată verde cu greu muncită cerbul apucase s-o
distrugă. Cum naiba nu mi-am dat seama că în afara cabanei meteorologice un
animal sălbatec dă târcoale, deşi Dingo lătrase suficient de mult anunţându-mă că
ceva în afara cabanei se întâmplă. Astăzi am primit prin staţia meteo înştiinţare de
la centru că în curând elicopterul va sosi să mă aprovizioneze cu alimente şi cu noi
utilaje meteorologice, în felul ăsta cu aceste utilaje meteorologice vor să înalţe o
nouă platformă cu staţie meteo în apropierea cabanei, de numai cinci metri la o
distanţă de pământ de doi metri. Cei de la centru au considerat că vechea staţie
meteo este îmbătrânită din punct de vedere tehnic şi că se află la o distanţă prea
mare de 50-60 metri faţă de cabana meteorologică punându-mă pe mine în
dificultate atunci când afară vremea este complet nefavorabilă mai ales iarna. Zilele
trec îngrozitor de greu aici la 1800 de metri înălţime unde înafară de profesia mea
de meteorolog mă îndeletnicesc şi cu multe altele. Ţin legătura prin staţia din
interiorul cabanei cu cei de la centru, iar atunci când nu pot lua legătura cu ei
datorită evenimentelor meteorologice scriu într-un caiet despre barometrele de pe
platforma pe care este montată staţia meteo cât şi despre alte activităţi legate de
profesiunea mea de meteorolog. Adunate într-un caiet sau pe laptop în decursul
vremii datele care le trec capătă un efect de jurnal telegrafic. Mi-a venit o idee, să
folosesc aceste date scrise telegrafic într-un fel de carte sau poate chiar cu o
anumită dibăcie ceva cu tentă SF. Dar pentru asta este nevoie de talent de scriitor
ceea ce mie nu îmi prisoseşte. Am în vedere ca atunci când voi ajunge în civilizaţia
oraşului să găsesc un scriitor de profesie care dintr-acest fel de jurnal, folosind
datele din el, să scoată ceva cu tentă literară. Azi am rămas uimit de Dingo care a
dispărut fără să dau de el în timp ce eu lucram la biroul de serviciu din interiorul
cabanei. L-am lăsat pe Dingo liber să zburde în afara cabanei ştiind că el nu se
depărtează niciodată pe o rază mai mare de 300 de metri. L-am căutat toată ziua
disperat şi cu frica de a nu-l fi pierdut pe Dingo care cu precizie că a adulmecat
vreo urmă de animal sălbatec şi luându-se după urme s-a înfundat în desişul
pădurii. Temerea mea a fost infirmată abia spre seară când Dingo a apărut în
apropierea cabanei meteorologice dar nu singur ci cu un pui de căprioară care plin
de frică îl urma cu prietenie pe Dingo. Prietenia dintre căprioară şi Dingo mi s-a
părut deosebit de interesantă, neavând prea multe explicaţii l-am adus în cabana
meteorologică pe Dingo dar puiul de căprioară cu timiditatea lui animalică a rămas
în pragul uşii cabanei, adulmecând urma lui Dingo iar acesta lătra în disperare întrun fel ciudat de a-şi chema prietenul puiul de căprioară. Atât Dingo cât şi puiul de
85

căprioară au rămas peste noapte în cabana meteorologică unde Dingo se simţea
stăpân şi în acelaşi timp gazdă pentru puiul de căprioară care se simţea stingherit
într-un mediu necunoscut. Dimineaţă în preajma cabanei înainte de a pleca către
platforma cu staţia meteo, am observat pe dâmbul înverzit din faţa cabanei
meteorologice un cerb cu coarne mari şi multe ramificaţii, semn al anilor ce-i purta.
Cerbul dădea semne de agitaţie chiar mugea din când în când lovind cu copita
pământul. Cu siguranţă adulmecase urmele puiului de căprioară pe care îl chema cu
disperare, crezând că se află în pericol. Dingo lătra din răsputeri din interiorul
cabanei meteorologice simţind cerbul care dădea târcoale pe afară şi în care Dingo
vedea un duşman pentru noul său prieten puiul de căprioară. Acesta la rândul său
dădea semne de nelinişte în interiorul cabanei meteorologice vrând cu nerăbdare
după comportamentul său să iasă afară la cerbul care îl chema şi în preajma căruia
se simţea probabil afectiv şi în siguranţă. Am deschis uşa cabanei meteorologice iar
când puiul de căprioară s-a îndreptat spre cerb Dingo a început să latre din răsputeri
vrând să pornească după prietenul său puiul de căprioară. Cu dibăcie i-am pus lesa
lui Dingo şi l-am ţinut să nu plece. După ce puiul de căprioară şi-a luat ca un fel de
salut de la Dingo de la o distanţă de aproximativ 30 metri a plecat împreună cu
cerbul care îi era ocrotitor în desişul pădurii. Timp de o zi poate şi mai mult nu iam dat voie lui Dingo să iasă din cabană de teamă că va adulmeca urmele
căprioarei şi se va lua după ele dispărând din nou. Vremea s-a stricat în sensul că
au început ploile şi astfel pentru prima dată mă bucuram de ploaie pentru că aceasta
ştergea urmele căprioarei şi în felul acesta Dingo va putea ieşi din nou în afara
cabanei meteorologice fără a mai putea adulmeca urmele căprioarei. Timp de
câteva zile Dingo ca un copil îşi plângea prietenul pierdut negăsindu-şi locul
învârtindu-se în jurul cabanei meteorologice în zadar, adulmecând fără rezultat
urmele prietenului său. Pentru prima oară îmi era milă de Dingo şi mă gândeam că
ar merita şi el la rândul său un prieten sau o prietenă de genul său. Din păcate
amândoi avem aceeaşi soartă căci nici eu şi nici el aici la 1800 metri înălţime nu
avem un prieten adevărat indiferent de gen. Şi uite aşa am rămas singur, singur ca
meteorolog, singur ca maratonist deşi în imaginaţia mea alerg în maraton tot timpul
şi întotdeauna ies pe locul doi. Acum îmi amintesc cu nostalgie cum în alte vremuri
petrecerile exclusiviste pe care le ţineam trezeau invidia prietenilor şi duşmanilor.
Acum de când stau aici sus pe munte petreceri de genul acela mi se par de prost
gust. Stau aici pe munte de câteva luni şi mai am de stat până se împlineşte anul,
timp în care am ţinut corespondenţă cu unii din prietenii mei şi cu unele din
prietenele mele, dar de la un timp nimeni nu mă mai caută, m-au uitat de tot. De azi
dimineaţă muntele este învăluit într-o ceaţă deasă, după barometrele care îmi indică
vremea am aflat că ceaţa va dura vreo două zile şi vremea mohorâtă la fel, ploaie,
vânt, frig. Mă pregătesc să ies din cabana meteorologică, deschid uşa şi în pragul
uşii ce credeţi cine mă aşteaptă, un mic pui de urs care mormăie probabil înfometat
sau caută căldura maternă. Dingo se agită, începe să latre, abia pot să-l ţin în lesă.
Închid uşa repede, îl bag pe Dingo într-una din camere, să nu mai poată adulmeca
mirosul puiului de urs. Ies din nou afară dar puiul de urs a dispărut, ceaţa este atât
de deasă încât nu văd doar o pată neagră care se tot îndepărtează spre pădure. Mă
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întorc în cabana meteorologică pentru că afară este atât de frig încât nu-mi pot găsi
nimic de lucru. Bag câteva lemne în sobă, mă aşez pe fotoliu la gura ei. Lemnele
trosnesc în sobă spunând poveşti despre o lume ascunsă care într-o zi poate fi
descoperită. Acum simt nevoia stringentă să stau undeva pe o terasă în oraşul pe
care l-am părăsit acum câteva luni acolo în civilizaţia modernă. Dorinţa mea de a fi
în aceste clipe acolo în oraş pare să se transforme în pasiunea pentru sushi, cuş-cuş
marocan sau tăiţei vietnamezi. De câte ori stau la gura sobei descopăr fără voia mea
că toate poveştile pe care le deapănă lemnele care trosnesc în sobă sunt de fapt una
singură, iar protagoniştii din aceste poveşti au aceleaşi tainice origini, lumea
ficţiunii fiind de fapt o lume diversă, nealterată, aidoma lumii reale. Ieri, în timp ce
făceam ordine prin cabana meteorologică am găsit în biroul de lucru un binoclu, nu
ştiu cui a aparţinut, poate celui dinaintea mea sau celor dinaintea mea. Pentru că
afară ceaţa a început să se disipească mă hotărăsc pe loc să iau binoclul cu mine şi
să ies afară să-l probez. Mă uit cu o mare curiozitate în diferite direcţii reglând
binoclul să-mi pot aduce imaginile mai aproape de ochi. Cu toate astea binoclul nu
pătrunde în desişul pădurii unde am impresia că ochii unui animal sălbatec mă
urmăresc. Îndrept binoclul către stâncile care se văd în depărtare, stânci ascuţite şi
abrupte. Depistez cu binoclul reglând imaginea cât mai aproape de ochi şi observ
câteva pete negre care se mişcă în stânga şi în dreapta sau în sus şi în jos.
***

Răzvan Ioniţescu

Poeților…
Ajunge-vă poetul, câine?
Ajunge-vă El, Dumnezeu?
Cât timp există Dogmă-n lume
Și mulți ce cresc și-n dogmă pier,
Cât timp există timp și spațiu
Și „dezlegări” pentru mister.
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E prea puțin probabil, astăzi,
Astfel de lucruri ca să cer…
Despre poezie
Stau între două versuri
Și mă întreb:
De ce există oare, Poezie!?
Ei, bine… nici im, nici Dumnezeul lui,
…Nimic n-ar putea fi!
Cel mult scheletul
așezat în umbre pământii!
Iată… de ce există Poezii!
Absent
Ce minunat e cerul
Când plângem noaptea
peste el…
Ce minunat e pământul, ah,
Acum, când doarme sub noi,
Și ce minunați suntem noi, oamenii,
Atunci!
…Când suntem tineri, tineri de tot!
Ia-mă tinerețe, vântură-mă,
De aici până acolo,
De dincolo până la tine…
Ia-mă tinerețe, du-mă de cuvinte
Ca și de nas… du-mă!
Iubirea
Din pleoapele cerului
O pereche de lacrimi grele
Îmi născu iubirea cuminte
Pe obrazul de stele.
Copilul pământului
O privește cun zace.
Clipa în el petrece.
Lumea credulă îi dă pace.
Fecioară naivă a chipului orb, IUBIREA
Cu corn de argint
Mi-a străpuns ochiul blond.
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Mandibula
De n-aș avea un os mobil pe față
Cuvintele mi-ar deveni bolnave
Și gândul tot nepriceput…
S-ar pierde în vorbele gângave
Simțirile curate și cugetele-n vânt.
… De aceea am un os mobil pe față!
M-aș plictisi tăcând în fiecare frază!
***

TRAIAN VASILCĂU

Celui neplecat către alte-anotimpuri
(călugăr-rugîndu-se)
Zădărnicie-i numele tău mare,
Deșertăciune este calea mea,
Așa gîndesc atunci cînd lumea n-are
Sublimă trecere spre-Altundeva.
Așa îmi spun în zori și pe-nserare,
Așa mă blestem să n-am moartea mea
De am să fiu ca lumea care n-are
Sublimă trecere spre-Altundeva.
În lume să rămîn—străin sub zare
De brațele-i, ce mă pot sugruma
De-oi fi lumescul zîmbet care n-are
Sublimă trecere spre-Altundeva.
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Nu-i prea tîrziu să mai rămîn Mirare
Pe chipul Mirelui dormind sub stea,
Contaminat de sufletul ce are
Sublimă trecere spre-Altundeva.
Clasic de durut
Viaţă, turlă sfărîmată,
E-n zadar să-ntrebi de ce,
Toate sunt ce-au fost odată
Şi doar mama nu mai e.
Lumea are-aceeaşi soartă
De la Dumnezeu în veac.
Plînge poarta încuiată,
Florile-n fereastră tac.
Sfinţii din icoană cată
Spre cea care n-o veni.
Dusă, dar nicicînd plecată,
Basm pre nume Rosali.
Cîntec înbisericit
În zori de-amurg te-ai dus, înlăcrimată,
Şi dacă ai să vii — şi n-ai să vii!,
Găsi-vei uşa inimii-ncuiată
Şi geamul ferecat cu ciocîrlii.
Mie-mi trimit mereu condoleanţe
Şi dacă ai să vezi — şi n-ai să vezi!,
Armii de mierle — sfinte alianţe —
Ducîndu-ţi pururi tronu-n care şezi,
Prin viaţa mea e viaţa ta eternă
Şi dacă vrei să crezi — şi n-ai să crezi!,
Sufletul meu a coborît în bernă
Peste-ale deznădejdilor livezi
Şi-atît mai ştiu din cît mi se cuvine:
Să nu mă uit, Iisus te-a dat pe tine!
Colind cu Bacovia
De demult învinge-n noi
Pustiirea ce ne are
De aici pînã-n Apoi
Și-o iubim cu îndurare.
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Vina ei rodește-n toţi
Pustiiri moștenitoare.
Și sub aste sacre bolţi
Pur şi simplu se mai moare.
Pustiiți de-un tainic gînd,
Ni-i credința secularã
În ideea cuvîntînd
Cã o fi s-avem o ţarã.
Spre trecut ne facem drum,
Paradox purtãm în sînge,
Undeva, în ţãri de fum,
E o fatã care plînge.
Nu-ntrebaţi ce n-am sã știu:
De-i real ori nu se poate,
De-i devreme ori tîrziu
Drumul nostru cãtre moarte.
Deznãdejdile sã-mi strîng,
Sã le-ofer somnul cel veșnic.
De mirare n-am sã plîng,
Cu mirare-aprinde-un sfeșnic.
Spune-mi Alifantis, tu:
„Aleluia“, nu te teme.
Tînãr n-am sã fiu de-acu,
Mort pesemne mai devreme.
Cît dureazã Cel-De-Sus
Și ni-i ranã-n cerul gurii,
Moartea naște-n orice dus
Lamentaţia naturii.
Cãrți poștale — trupul lor
Cu vecii ne înfioarã
Și duc veste tuturor
Cã-i duminicã sub ţarã.
Ia o ramurã de mãr,
Vin, colaci și, haide mamã,
Dacã e un adevãr,
El Bacovia se cheamã…
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IONELA OPREA

MOLDOVA ÎN VIZIUNEA LUI LÉO JOUBERT
Léo Joubert, literator şi jurnalist al unor reviste prestigioase din secolul al
XIX-lea (Revue de France), ne-a vizitat ţara și a arătat un viu interes pentru
realităţile româneşti. A fost în Moldova chiar în calitate de preceptor al unei
familii. În anul 1854, publică în patru numere ale revistei Le Siècle, nuvela
Marioula, inspirată din ceea ce autorul pretinde că a văzut pe meleagurile
româneşti. Astfel, Léo Joubert aduce în scenă o ciudată poveste de dragoste, dar şi
aspecte din viața ţiganilor și credinţa românilor în strigoi.
Autorul francez ne avertizează la început că ne prezintă o poveste reală și
ne îndeamnă să citim istoria evenimentelor din timpul țarului Petru cel Mare,
respectiv războiul ruso-turc din 1711, însă ne spune că personajele implicate în
război nu au nicio legătură în textul nuvelei. Singurul punct comun este locul unde
se desfăşoară acțiunea.
Naratorul se află la Huşi şi, înainte de a părăsi Moldova, vizitează teritoriile
scăldate în sânge în timpul războiului. La Fălci, l-a reîntâlnit pe tânărul conte
Constantin B., aristocrat foarte bogat, cizelat la Paris, adică diferit de ceilalţi tineri
români. Contele îl invită pe narator la castelul său de la Dulgeşti, prilej de trăire a
unor experiențe inedite pentru vizitatorul francez.
Printr-o incursiune retrospectivă, aflăm că tânărul conte fusese orfan, iar
unchiul căruia i-a fost încredințat spre creștere, fiind iubitor de moravuri ușoare, la trimis pe nepotul său să studieze la şcoli în străinătate. Acesta nu a mai revenit
acasă, până când prietenul său, Teodor, l-a invitat deoarece unchiul adoptiv exagera
cu escapadele amoroase. Ca în orice poveste romantică, în loc să-i reproșeze
bătrânului unchi relaţia cu mult mai tânăra fată de origine ţigănească, Marioula,
contele s-a îndrăgostit el însuţi de aceasta.
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Marioula, la fel ca Iza – personajul principal al mai multor romane ale
scriitorului Alexis Bouvier –, reprezintă tipul ţigăncii ingrate, nerecunoscătoare
care profită de orice împrejurare pentru a-şi împlini scopul de parvenire. Tânără,
foarte frumoasă, îndrăzneaţă şi vicleană, nimic nu-i stă în cale. Îl ucide chiar pe
unchiul contelui pentru a-şi trăi relația alături de tânărul bogat. Setea ei de
ascensiune e nestăvilită, ca şi plăcerea de a le provoca suferinţă celor din jurul său.
Contele, deşi conştient că nu duce o viață sănătoasă alături de frumoasa
țigancă, nu avea puterea de a o înlătura, până când prietenul său Teodor îi întinde o
capcană. Îl roagă să-i însoţească familia la Mănăstirea Agapia, timp în care el o
alungă pe Marioula. În pelerinaj, contele s-a îndrăgostit de Sophia, sora logodnicei
lui Teodor şi urmează să se căsătorească, fără a şti ce s-a întâmplat cu Marioula,
unde dispăruse aceasta în mod misterios. Contele Constantin B. îşi pierde viața
chiar în noaptea nunții. Deşi Teodor găseşte urme ale crimei înfăptuite de aceiaşi
ţigani, preferă să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate.
Pe parcursul nuvelei, autorul oferă numeroase informaţii despre obiceiurile
grupului de ţigani, grup social condus după reguli proprii. Cei doi ţigani surprinşi
pe malul Prutului constituie chiar un tablou pitoresc: bătrânul cerşetor, hidos,
zdrenţuros, iar tânăra drăguţă, dar la fel de zgomotoasă.
Ca mulți alţi autori francezi care s-au oprit asupra realităților româneşti, şi
Léo Joubert se opreşte asupra motivului strigoiului. Astfel, după ce unchiul este
ucis, Constantin are mereu viziunea acestuia, îndură noapte de noapte vizita
unchiului sub forma unei fantome.
Punctul de vedere al francezului nu este unul binevoitor în ceea ce-i
privește pe români. Frivolitatea moravurilor manifestate, lipsa de cultură a
oamenilor, pustietatea naturii nu constituie nişte realități îmbucurătoare referitoare
la români. De altfel, moravurile uşoare au mai constitui tema operelor lui Louis de
Chardonné (Mitsa, Obiceiuri româneşti) sau Marie Nizet (Căpitanul Vampir).
În nuvela romantică Marioula, istoria se întrevede prin licăriri de mister și
de superstiție medievală, proiectată pe fundalul geografic şi etnografic al ţinutului
Iașului. Numele proprii dau culoare locală şi atmosferă romantică acestei nuvele
care evocă destine şi credințe populare din Carpaţi. O notă de autenticitate a
documentației scriitorului o dă folosirea cuvintelor româneşti adaptate fonetic
(Houschi, caroutscio). Cititorul român găseşte astfel o lume cunoscută, locuri și
referințe istorice familiare despre care constată cu uimire că au pătruns în literatura
europeană, încă de timpuriu.
Ne întrebăm, chiar dacă autorul ne asigură că e o poveste reală, dacă Léo
Joubert nu s-a inspirat din Poemul țiganilor compus de Puşkin, deoarece apar
asemănări izbitoare: poveşti de dragoste dintre boieri români ţi ţigănci purtătoare
ale acelorași nume precum eroinele puşkiniene (Zamfira, Marioula). Ambele opere
au ca loc de desfăşurare a acțiunii Moldova. Oricum, nuvela este importantă și
merită să fie citită de către români pentru că reflectă viziunea scriitorilor francezi
despre realitățile din ţara noastră.
***
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DANA ANADAN
SALA THALIA DIN SIBIU A GĂZDUIT UN EXEMPLAR EVENIMENT AL
MULTICULTURALITĂȚII
Oricât de exigenţi am fi, chiar în ciuda capriciilor unora, trebuie să recunoaştem că
Sibiul are o ofertă artistică tot mai tentantă. Publicul local, secondat de turişti din ce în ce
mai numeroşi, îşi manifestă preferinţa pentru anumite genuri sau teme, iar tinerii iau cu
asalt, aşa cum a dovedit-o recent Festivalul 25 de ore de teatru la Sibiu, mai ales spaţiile
barurilor din oraţul-cetate. Acesta nu a fost şi cazul unui regal de spirit înalt, cu largă
deschidere spre creația scriitorilor de diferite minorități naționale din România, care s-a
desfăşurat în data de 9 aprilie a.c., la Sala Thalia din Sibiu, amintind prin eleganţa sa
majestuoasă de importanţa istorică a acestui edificiu, care a fost primul teatru din România.
Așadar, semnalăm o reuniune culturală strălucită, o manifestare tipică atmosferei de
interculturalitate sibiană. Organizată de Filarmonica de Stat din Sibiu și de Liga culturală
“România-Franța”, în colaborare cu F.D.G.R-ul din orașul de pe Cibin și cu Societatea
Cetățenească de Cultură a Maghiarilor din localitate, reuniunea a avut invitați
de prestigiu. Între ei, se află scriitoarea Adi Travadi, autoare a 7 volume de carte
beletristică. Ne-a surprins plăcut mărturisirea ei că prin origine este în proporții diferite
finlandeză, poloneză și rusoaică, dar prin adopție este 100% româncă, îndrăgostită cu toată
sinceritate de țara noastră. Aici ea s-a stabilit la 22 de ani, când încă nu cunoștea nici un
cuvânt românesc. Ani la rând ea a învățat limba română și a citit pe scriitorii literaturii din
țara de adopție. Ajunsă la maturitate, a început să și scrie în limba română. Ultimul ei
roman, intitulat Răscrucea, a fost prezentat de conf. univ. dr. Anca Sîrghie de la
Universitatea“Alma Mater“ din Sibiu, care a evidențiat elementele originale ale acestei
cărți dedicate perioadei de tranziție din cele două decenii postdecembriste, privind-o în
comparație cu alte romane precum Omul care vine din Est de Dan Ghițescu, care a pus o
puternică amprentă satirică asupra amintirii socialismului românesc, și O vară cu Maia de
Mioara Apolzan, autoare a unor rafinate observaţii intelectuale. Adi Travadi a dăruit cu
generozitate exemplare celor interesați să citească noua ei carte și a dat autografe.
Revista Carmina Balcanica este unicat în peisajul revuistic românesc, așa cum numerele
sale sunt dedicate în ordine alfabetică tuturor naționalităților conlocuitoare. De o înaltă
calitate sunt și ilustrațiile color ale revistei Carmina Balcanica, purtată nu numai în marile
centre de cultură din țară, ci și în afara României. Redactorii ei, prof. univ. dr. Mihaela
Albu și prof. dr. Dan Anghelescu, sosiți de la București, au prezentat în fața sibienilor
numerele dedicate comunităților germană, maghiară și evreiască din România, dornici să
intre în dialog cu reprezentanții locali ai acestora. Mihaela Albu a amintit primirea
excepțională de care s-a bucurat recent la Reșița revista Carmina Balcanica,salutată acolo
de către comunitatea germanilor, și a mai menționat că redactorii ei sunt așteptați la
Miercurea Ciuc în zilele următoare. Dan Anghelescu a explicat contribuția esențială pe
care popoarele din zona Balcanilor, au adus o contribuție importantă de-a lungul secolelor
la marele concert al culturii Europei și chiar al lumii întregi. Obiectivul cardinal al
publicației este să evidențieze tocmai aceste valori ale spiritualității popoarelor din
Balcani. Redactorii au anunțat cu bucurie intenția de a consacra un viitor număr al
revistei Sibiului cultural, cu spectrul diversității spirituale care îl caracterizează. Din
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partea maghiarilor sibieni, a răspuns inspectorul școlar Ștefan Keresztes, salutând
inițiativa redactorilor de a promova în țară și în lume, prin textele originale, dublate de
traduceri în limba engleză, valori și personalități ale minorităților naționale conlocuitoare,
considerate ca parte integrantă a spiritualității din România. Deşi mai numeroşi decât
maghiarii în Sibiu, germanii nu şi-au trimis reprezentanţi la această reuniune culturală, care
le-a fost dedicată, iar explicaţia dată de consilierul local Helmut Lehrner, antrenat în
organizare, este cu totul superfluă.
Directorul Editurii Eikon din Cluj-Napoca, Valentin Ajder a impresionat plăcut asistența
cu comentarea ultimelor apariții, cărți beletristice și dedicate unor personalități importante
ale culturii naționale, precum prozatorul Marin Preda, Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu,
cântăreața Maria Tănase etc., fiecare prezentat dintr-un unghi de vedere inedit. Cărțile au
putut fi cumpărate de la standul aranjat ad-hoc în holul Sălii Thalia.
Reuniunea s-a încheiat cu premiera filmului documentar Constelația Sibiu, realizare a
cunoscutului regizor AL.G.Croitoru, pe scenariul scriitoarei Anca Sîrghie. Prea bolnav ca
să fie prezent, regizorul a trimis un cuvânt emoționant cu gândul său pentru această
premieră cinematografică: „CONSTELAȚIA SIBIU face parte din constelația galactică a
unei lumi binecuvântate de bunul Dumnezeu. Trăirile, obiceiurile, sufletul neamului nostru
românesc n-ar fi atât de minunate dacă n-ar exista acest ținut SIBIU, colț de rai!
Bucurați-vă azi, oameni buni, de acest moment cinematografic și Domnul să ne dea la toți
și mai multă sănătate și iubire în suflet! Al dumneavoastră pentru totdeauna, Regizorul
AL.G.Croitoru”
Rândurile înaripate ale Maestrului au fost secondate de încurajarea venită din partea
actriței româno-canadiene Claudia Motea, care a fost alături de realizatorii filmului într-o
zămislire dificilă tocmai din pricina deteriorării stării de sănătate a regizorului și nu mai
puțin din cauza altor impedimente obiective la fel de perturbante pentru realizarea acestei
creații cinematografice inedite, de o mare frumusețe ideatică. Așa se explică emoția cu
care ea se adresează doamnei Anca Sîrghie, care pe ultimul pasaj al elaborării peliculei a
trebuit să preia responsabilitățile altor membri ai colectivului, îndeosebi pe cel al
regizorului: “Doamna Anca, Să aveți un start de excepție! FRUNTEA-SUS CĂ AȚI
ÎNVINS!!! O ÎNĂLȚARE înainte de Sfintele Paște!
Claudia”
Filmul a fost prezentat de Dumitru Budrala, director al Departamentului Astra Film, Sibiu.
Adevărată carte de vizită a Sibiului cu Mărginimea din vecinătate, filmul va fi proiectat în
viitorul apropiat în diferite instituții de învățământ local, atât în fața elevilor cât și a
studenților.
Consider că tinerele generaţii de spectatori ar fi avut multe de reţinut din expunerile
elevate şi dense intelectual ale invitaţilor cu totul speciali ai acestei reuniuni culturale
exemplare de la Sibiu.
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CONCURS

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC, GÂND EUROPEAN’’;
EDITURA GENS LATINA ŞI REDACŢIA REVISTEI ,,GÂND
ROMÂNESC” DIN ALBA IULIA, ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 1
SEPTEMBRIE 2013 - 20 MAI 2014, UN CONCURS PENTRU:
Poezie,
Proză: schiţe, povestiri.
Critică literară
Istoria literaturii
Eseu literar.
Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea tinerelor talente
cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii scriitorilor, Ligii
scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.
Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5 poezii, 5
proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări de istoria
literaturii şi 5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc. va fi multiplicată în
5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto.
Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi moto de pe lucrare, numele
autorului, nr. de telefon şi un cv.
La expeditor nu se va pune numele acestuia pe plicul pe care se va menţiona:
Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă: Revista ,,Gând
Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3/ 30, Alba Iulia, judeţul Alba. Nu se iau în
considerare lucrările trimise prin poşta electronică. Data limită pentru expediere,
este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei aplicată pe plicuri. După această dată,
lucrările trimise nu vor fi luate în considerare.
Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici, istorici literari
şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor sosi toate lucrările şi
vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele concursului vor fi anunţate la 30 mai
2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a cenaclului ,,Gând românesc” ce va avea loc
la Alba Iulia şi unde vor fi invitaţi toţi participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi
telefonic. Premiile acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la
editura ,,Gens Latina”, abonamente la revistă, etc. Premiile vor fi anunţate pe
parcursul desfăşurării concursului.
COMISIA DE ORGANIZARE
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate de
către dvs. respectând următoarele:
I. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7.t ext 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. Manuscrisele 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 2014 MATERIALELE VOR FI
EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15 APRILIE INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual fiind
de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, judeţul
Alba.Telefoane:
0734/198447
sau
0741/721601
Adresa
Internet;
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
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CUPRINS
1. Dumitru Micu – Controversatul Nae Ionescu / 7
2. Un mare fiu al Transilvaniei-Dumitru Fărcaş/ 15
CRONICIA LITERARĂ
1. Ironim Muntean – Drumul cruciii / 34
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LOGOS
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CRONICA IDEILOR
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