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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni se cam
veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am păstrat-o.”
MIHAI EMINESCU
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,,LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” SĂRBĂTORITĂ PRIN
POEZIE SUB SEMNUL REVISTEI GÂND ROMÂNESC
,, Pe pământ străvechi şi magic
Numai ea o să rămână,
Limba doinelor de aur,
Limba noastră cea română‖
Grigorie Vieru
Şi în acest an, sub înaltul patronaj al Preşedinţiei Republicii Moldova,
a primei doamne a ţării, Chişinăul a găzduit o serie de evenimente consacrate
sărbătorii, Limba noastră cea română, organizarea celei de a XXIV a ediţii a
Salonului Internaţional de Carte, de către Ministerului Culturii, Uniunii
Scriitorilor şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Casa Limbii
Române „Nichita Stănescu‖, Primăria Municipiului Chişinău şi al alte
instituţii de cultură. În acest an ediţia a XXIV a Salonului a fost organizată în
memoria fostului director general al Bibliotecii Naţionale Alexe Rău, trecut
nu demult, la cele veşnice Toate aceste acțiuni de fapt reprezintă masca
sărbătorească a luptei pentru limba română, acţiune declanşată în urmă cu
peste 25 de ani. Pentru prima dată ideea de a marca o zi specială consacrată
limbii române a luat naștere în Basarabia, atunci când denumirea oficială a
acestui teritoriu se numea Republia Sovietică Socialistă Moldovenească și
facea parte din imperiul sovietic. Deși în constituția fostei URSS se stipula
dreptul despre păstrarea în toate drepturile și dezvoltarea limbii naționale în
teritoriul dat, realitatea era cu totul alta. Rusificarea instituțiilor de stat, a
societății civile în general a adus la o stare dezastruoasă a funcționării limbii
române pe teritoriul RSSM. Situația dată a condiționat renașterea
naționalismului în regiune.
Istoria limbii române în Basarabia este destul de impresionantă, tragică pe
alocuri, îmbrăcată în haine străine și izgonită, nerecunoscută, readusă apoi și
ridicată pe piedestal ca o regină de toți acei, cărora le aparține de drept. Dacă
ar fi să reconstituim această istorie am menționa mai multe perioade, dar
important ar fi să urmărim evoluția ei începând încă de la 1812. După o sută
de ani de guvernare țaristă, spunea publicistul Zamfir Arbore în lucrarea sa
‖Basarabia în secolul XIX‖, populația băștinașă vorbea aceeași limbă,
necătând la toate strădaniile autorităților, care prin orice mijloace încercau să
o stârpească. În toate timpurile, de veghe au stat înaintații neamului din
rândurile intelectualității și a nobilimii basarabene, care n-au permis ca
limba română să dispară. Au existat tipăriturile românești venite din
România, a existat presa, reviste și ziare literare în paginile cărora
înflăcărații tribuni ca Alexis Nour, Constantin Sere, Alexe Mateevici ș.a.
apărau cu sfințenie unitatea limbii române. Până la urmă, toate acestea au
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culminat în secolul XX cu lupta împotriva tentativelor din perioada sovietică
postbelică, scopul cărora era îndoctrinarea noii ideologii sovietice
moldovenești, exprimată în plan național prin ‖moldovenism‖. Se încerca să
se declare un fals drept o realitate – impunerea așa-zisei ‖limbi
moldovenești‖ ca limbă de stat. În fruntea luptei pentru păstrarea limbii
române nealterate, a culturii române în Basatabia, în perioada ocupaţiei
ruseşti s-a situat poetul transnistrean Nicolae Ţurcanu, descoperit şi redat
literaturii dincolo şi dincoace de Prut de scriitorul albaiulian Virgil Şerbu
Cisteianu, cu sprijinul savantului transnistrean acad. Petru Soltan care pentru
curajul său de a-şi apăra dreptul de român şi limba sa română a fost
condamnat 25 de ani la închisoare prin deportare în Siberia unde a fost
tovarăş de suferinţă cu marele scritor rus Soljeniţîn care îl aminteşte în cartea
sa ,, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici‖, l-au urmat apoi de-a lungul
timnpului Grigorie Vieru, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae
Dabija şi alţii. Începând cu a doua jumătate a anilor ’50 s-au repus în drepturi
clasicii literaturii române interziși în Basarabia. În 1965, la cel de-al treilea
Congres al scriitorilor din Basarabia s-a pus problema revenirii la grafia
latină. Perioada anilor 1985-1991, intrată în istorie ca ‖perestroika‖ a facilitat
condițiile pentru exprimarea deschisă a sentimentelor naționale și înfăptuirea
reformelor, independent de guvernul central. Prin birourile scriitorilor
basarabeni a început să se plămădească ideea limbii române ca limbă oficială
în stat. La data de 6 iunie 1987 în sala mare a Uniunii Scriitorilor a fost
semnat un apel privind revenirea la grafia latină. În susținerea acestui apel un
rol decisiv l-a avut apariția articolului-manifest Veșmântul ființei noastre,
scris de lingvistul Valentin Mândâcanu și publicat în 1988 în numărul patru
al revistei literare Nistru. De aici s-a început adevărata luptă de eliberare
națională, manifestațiile de stradă cuprinzând toată țara. Acțiunile de succes
se datorau în primul rând scriitorilor, transformând Uniunea Scriitorilor întrun cartier general. Revista acestei instituții, Literatura șu Arta a devenit
stindardul luptei pentru apărarea limbii române. Un alt sprijin real pentru
scriitori a fost și prestigioasa publicație de la Moscova Literaturnaia
Gazeta, care găzduia articole tematice, ce zguduiau imperiul sovietic. Pentru
limba română sau declanșat adevărate bătălii. Principalul succes al mișcării
naționaliste între 1988 și 1989 a fost adoptarea la 31 august 1991 de către
Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a limbii moldovenești ca limbpă
oficială, iar în declarația de preambul unitatea lingvistică moldo-română și
întoarcerea la alfabetul latin presovietic, fapt consfințit și prin Constituția
Republicii Moldova la 27 iulie 1994. Discuții aprinse a generat articolul al
13-lea cu privire la limba de stat. Denumirea oficială a rămas totuşi limba
moldovenească. Acest eveniment important a făcut ca Ziua de 31 august să
fie declarată Zi Națională în Republica Moldova. Sărbătoarea a început să fie
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celebrată încă din 1990 sub numele de Limba noastră cea română sau Ziua
Limbii Române. Perindarea partidelor politice la putere au provocat
schimbări în denumirea sărbătorii. În 1994 partidul agrarian a schimbat-o
în Limba noastră; în 2004 partidul comuniștilor a dorit să comaseze
sărbătoarea cu Ziua Independenței dar n-au reușit; din 2007 Partidul liberal,
cel puțin în localitatea Chișinău, a revenit la numele de Limba noastră cea
rămână. În primii ani ai sărbătorii, devenise deja o frumoasă tradiție, ca în
ziua de 31 August pe Aleea Clasicilor din Chișinău să fie dezvelit câte un
nou bust din lista clasicilor literari, însă în 2001, comuniștii, venind la
putere, au întrerupt acest obicei. În acest an s-a revenit la tradiţie şi pe Aleea
Clasicilor Literaturii Române din Chişinău a fost amplasat bustul marelui
poet român Andrei Mureşanu, autorul poeziei „Deşteaptă-te române!‖,
versurile căruia, puse pe muzica lui Alexandru Cristea au fost cântate ca imn
naţional al Republicii Moldova între anii 1991-1994.
Sărbătoarea Limba noastră cea română este o biruință măreață pentru
noi. La momeutul declarării ei au existat frustrări atât în interiorul țării, cât și
în afara ei. A exista o asemenea zi consacrată limbii vorbite este foarte
important la momentul actual. Peste 30 miloane. de români vorbesc această
limbă, dintre care o bună parte se află peste hotarele României. O Zi a Limbii
Române înseamnă sărbătoarea românilor de pretutindeni. Pentru toți
vorbitorii de limbă română ea înseamnă o zi a unității naționale, o zi a
neamului și a limbii vorbite. Diaspora românilor din toate țările sărbătorește
în această zi, este un prilej de întâlniri și comunicări, omagieri și lansări de
carte, expoziții despre vechile tradiții și obiceiuri populare. Ziua Liimbii
Române se marchează la 31 august și în România. Propunerea legislativă a
fost inițiată în 2011.
Ca în fiecare an, Sărbătoarea Limbii române, la Chişinău, a avut loc în
Parcul Central, pe Aleea Clasicilor, prilej cu care s-a inaugurat şi cea de a V
ediţie a a Festivalului Cărţii şi Lecturii. Au urmat apoi mahifestări la mai9
multe Biblioteci din Chişinău, Universităţi, Licee, Şcoli generale, etc.
Şi în acest an, revista ,, Gând Românesc‖ a fost reprezentată la această
sărbătoare de directorul său general Virgil Şerbu Cisteianu, de poetele
Mariana Moga şi Eugenia Voinea, de cantautoarea Corina Ofelia Corpodean
şi de Ana Maria Voina, redactor la postul local TV ,, Evenimentul‖ din
Sibiu.
Prima manifestare a avut loc la 1 septembrie, la orele 9,30 şi ea a fost
ocazionată de deschiderea noului an universitar, prin întâlnirea cu cadrele
didactice şi studenţii de la Universitatea de Stat Tiraspol care are sediul în
Chşinău. În prezenţa unui numeros auditoriu, conf. univ. dr. Victoria Fonari,
poetă şi critic literar de la Universitatea de Stat a Basarabiei a prezenta pe
oaspeţii albaiulieni arătând că aceştia au venit la Chişinău pentru a sărbătorii
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împreună ,, Limba noastră cea română‖. În continuare, despre Limba română
a vorbit scriitortul Virgil Şerbu Cisteianu, poetele Mariana Moga şi Eugenia
Voina care au şi recitat poezii din creaţia proprie, apoi cantautoarea Corina
Ofelia Corpodean, a interpretat câteva melodii bine primite de asistenţă.
Următoarea acţiune a avut loc la Biblioteca Naţională de la Chişinău
unde au fost lansate cărţile unei poete de mare valoare, Galina Furdui ( vezi
mai jos articolul jurnalistei Tatiana Untmoale).
În ziua de 2 septembrie delegaţia albaiuliană a fost invitată la postul
naţional de radio Moldova 1 pentru emisiuni în direct, atât în domeniul
lingvistic şi literar cât şi musical. În aceiaşi zi la orele 14, la Biblioteca
municipală ,, Bogdan Petriceicu Haşdeu‖ din Chişinău, în prezenţa unui
public numeros şi a unor scriitori importanţi din Basarabia s-a desfăşurat un
veritabil Festival de poerzie şi muzică sub genericul ,, Poezia în revista ,,
Gând Românesc‖, organizat de cenaclul,, Magia cuvântului‖ de pe lângă
bibliotecă, conducerea bibliotecii în colaborare cu revista albaiuliană ,, Gând
Românesc‖. Moderatoarea acestei memorabile întâlniri a fost conf. univ dr.
Victoria Fonari care le-a mulţumit oaspeţilor pentru că au dat curs acestei
invitaţii şi a menţionat bunele relaţii de colaborare dintre revistă şi scriitorii
basrabeni dintre care trei fac parte din colegiul de redacţie a-i prestigioasei
publicaţii. Scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu a fost invitat să vorbească despre
importanţa sărbătorii, ,,Limba noastră cea română‖, încheind intervenţia s-a
cu un citat despre limba noastră: ,, Ramură mutată în pământ departe de
trupia părinţească, limba română, s-a nutrit în mediul ei nou prefăcând
nutrimental în organe specific ale sale, şi rămâind limbă romanică, precum
un englez rămâne englez, chiar dacă s-ar nutria din copilărie numai cu grâu
cumpărat din valea Dunării‖ Eminescu). Pe această temă a latinităţii şi
romanităţii limbii noastre s-au purtat discuţii interesante între scriitorul
albaiulian şi prof. univ. dr. Nina Dodon, discuţii savurate de auditoriu. În
continuare Virgil Şerbu Cisteianu, a prezentat revista ,, Gând Românesc‖ şi
poezia publicată în revistă precum şi ultima sa carte ,, Învingător de unul
singur‖. El a mai spus că revista este deschisă tuturor celor care se dedică
scrisului şi în special tinerilor. A urmat apoi poeta Eugenia Voinea şi poeta
Mariana Moga care au prezentat cărţile lor: ,,Cântecul dorului‖, respectiv
romanul ,,Înainte prin ceaţă‖ şi ultimul său volum de versuri. Au urmat apoi
un şir de poete din Basrabia; Nina Slutu - Soroceanu, Claudia Grama, Galina
Furdui, Victoria Fonari et,etc, care au recitat versuri din creaţia proprie. La
aceste evenimente au participat şi valoroşi critici şi istorici literari, prof univ.
Ion Ciocanu, Virgil Mândăcanu, etc, doamna Valentina Lungu, professor la
un liceu din Chişinău, studenţi şi elevi, iubitori de poezie
Festivalul s-aîncheiat sub semhnul cântecului, iubirilor fraterne, iubirii
de limba şi cultura românească. ,,Tonul‖ muzical dându-l şi de această dată
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cantautoarea Corina Ofelia Corpodean a cărei voce şi melodii au încântat,
asistenţa răsplâtind-o cu aplauze.
DOINA DOINARU

Aspecte de la Universitatea Tiraspiol din Chişnău. Poeta Eugenia Voina citind din
versurile sale.
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Câţiva dintre participanţii lalansarea volumelor Galinei Furdui

În studioul radio Moldova 1, de la stânga la dreapta; Ana Maria Voina, Eugenia
Voina, Galina Furdui, Virgil Şerbu Cisteianu, Mariana Moga şi cantautoarea Corina
Ofelia Corpodean
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În studioul radio după înregistrare

Aspecte din timpul Festivalului de la Biblioteca ,, Haşdeu”
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Participanţii la festivalul de la Biblioteca Haşdeu

VIORICA CAZAN
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ODĂ PENTRU LIMBA ROMÂNĂ
Ne doineşte lin cuvântul
Pe sub cetina de brazi
Ştim că-i limba românească
Cea de ieri şi cea de azi.
Dulce, dulce, necuvântă
Despre ţară şi popor
Despre fraţii cei de-o mamă
Care au acelaşi dor.
Dorul care ne uneşte
Este-al meu şi este-al tău
Ca şi limba ce doineşte
La Alba şi Chişinău.
Din albastru cer de ţară
Ne veghează Dumnezeu
Limba noastră-i o comoară
Şi aşa va fi mereu.

TATIANA UNTMOALE
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În căutarea adevărului şi moralităţii
Recent, laBiblioteca Națională din
Moldova, în cadrul celei de-a 24-a edițiia
Salonului Internațional de Carte, a avut loc
lansarea unor volume de versuri ale poetei
Galina Furdui”Chemați sunt toți” , ”Aripa
vederii” (Cartea rondelurilor), „Taina care
ești” (ediție bilingvă româno-franceză), care
au fosteditate la București și la Iași.
Culegerea”Aripa vederii” (Cartea rondelurilor)
cuprinde 485 de rondeluri, volum pentru caredoamna
Galina Furduia fost numită Regina Rondelurilor.
Important este faptul că au venit să asculte și să cunoască valoroasa
creație poetică a doamnei Galina Furdui un grup de studenți de la Colegiul
Pedagogic ‖Alexei Mateevici ‖din Chișinău, tineri îndrăgostiți de poezie,
cu mult interes pentru arta scrisului artistic, dar și pentru modul de
transpunere a sensurilor vieții în limbaj metaforic. Predilecția pentru
modalitatea
de
comprimare
a
esențelor
umane
le este altoită discipolilor de către doamna Nina Dodon, profesoară de
limba și literatura română, iscusit pedagog, care tratează realitatea prin
prisma adevărului transpus în prelegerile-i de anvergură semantică. Pe lângă
spiritul organizatoric, demn de atenție, doamna profesoară simte
contemporaneitatea, sufletul și predilecțiile tinerei generații, lucru care a și
determinat-o să vină anume la această lansare, or, creația poetei Galina
Furdui include corelația plenară a tradiției și inovației în simțire și redare.
Am remarcat venirea la această lansare a operelor poetice ale Galinei
Furduia scriitorilor și oamenilor de artă din România. De la Alba Iulia a
venit domnul scriitor Virgil Șerbu Cisteianu, director general al revistei
‖Gând românesc‖. De la Sebeș au venit doamnele scriitoare Jeni Voina,
Mariana Moga și doamna Corina Ofelia Corpodean, care este cantautor.
Despre semnificația versurilor doamnei Galina Furdui a vorbit
criticul literar Ion Ciocanu, care este și autorul prefeței la volumul de
versuri”Chemați sunt toți”: ‖Galina Furdui și-a câștigat faima unei poete,
care nu doar scrie, nu doar vorbește, ea are un simț aparte al misticismului
în poezie. În versurile poetei aflăm starea de taină, un altceva, care nu se
spune direct și care trebuie să rămânăin abscons, ceva care să te pună pe
gânduri, ceva care să te îndemne spre a căuta, a diseca, astfel, încât cititorul
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să se întrebe ce a vrut să spună autorul. Prefața mea nu e altceva decât o
încercare de a vedea ce e dincolo de textul așternut pe hârtie‖.
Poeta Nina Slutu-Soroceanu a relatat despre cărțile de poezie ale
Galinei Furdui: ‖E poezia neâmpăcării cu efemerul. E poezia ancorată în
realitate, marcată de conotația transmiterii și menținerii unei lumini
benefice dinspre autoare spre cititori, cititorii,pe care Galina Furdui îi invită
să se simtă printre oamenii de artă plini de zbucium sufletesc ‖.
L-am întâlnit în cadrul Salonului Internațional de Carte pe distinsul
pedagog, profesor universitar, dr. hab. Virgil Mândâcanu și am solicitat
opinia Domniei Sale privind personalitatea creatoare Galina Furdui: „
Scriitoarea și pedagogul Galina Furdui posedă acele calități umanprofesionale necesare fiecărui pedagog, dacă acesta dorește să devină
mesager al înțelepciunii Divine, capabil să o facă inteligibilă celor ce învață
în școală și la universitate. Lecțiile profesoarei Galina Furdui în școală și la
Universitatea de Arte (actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice)au avut un răsunet mare în mintea, inima și sufletul celor ce o
ascultă și o înțeleg pentru că ea posedă darul divin ce-i permite să
îmbracemetodele educației în haina cuvântului artistic, să decodifice
mesajul biblic, punându-le la dispoziția lumii obișnuite. Creația poetei
Galina Furdui trebuie să fie descifrată, integrată și aplicată ca metodologie
a cercetării și cunoașterii ființei umane. Profesoara Galina Furdui este un
model de personalitate evidențiat în cartea „Pedagogi de excepție din
Basarabia”. Starea spirituală complexă a poetei, expusă abundent prin
metafore, nu împiedică, ci îndeamnă să optăm pentru un univers
enciclopedic al pedagogului‖.
Doamna Valentina Lungu, profesoară la Liceul ‖ Ion Creangă ‖ din
Chișinău ne destăinuie despre creația poetică a doamnei Galina Furdui: ‖
Mă bucur mult, aidoma unui copil, când constat că poezia ei are o mulțime
de admiratori. Sunt conștientă de faptul că, peste niște decenii, citind
versurile Domniei Sale, vom înțelege cu mult mai bine evenimentele
timpului pe care-l trăim, modul cum s-a manifestat viața la această oră și
cum ar fi fost bine să se producă‖.
Scriitorul Virgil Șerbu Cisteianu, care a venit de la Alba Iulia, a
menționat:‖Galina Furdui este o mare voce în poezia românească. Opera
poetică a Galinei Furdui e darul ce-l face poporului român de pe ambele
maluri ale Prutului. E un dar mare și generos, care nu solicită
condescendență, orice literatură care-l va prelua își va îmbogăți tezaurul
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poetic cu frumusețe, căci poezia ei este universală și e deopotrivă națională
prin însăși natura ei. Credem că nu greșim cu nimic când afirmăm că
GalinaFurdui e o poetă universală, fiindcă universal înseamnă a te realiza și
a realiza la superlativ condiția de exponent al țării și al timpului tău ‖.
Doamna Galina Furdui este cunoscută publicului larg atât ca poetă,
versurile căreia devin creații muzicale, cât și ca publicistă, redactor literar la
Radio Moldova. Opera scriitoarei Galina Furdui este foarte bogată, are
în palmaresul său peste 30 de cărți editate, mai multe sute de cântece
pentru care a scris versurile și care au devenit populare în țară și peste
hotare.
Este
laureata
multor
concursuri
naționale
și
internaționale.Semnează unicala ediție în areal românesc, cartea
intitulată ”Mi-e dor de-o seară cu romanțe”,înalt apreciată de publicul
meloman. Cartea include circa 150 de romanțe pe versurile poetei.
Înconcluzie, vreausămenționezcăopereleartistice ale doamnei Galina
Furdui denotă esența valorilor umane universale, semnificativ fiind
devotamentul pentru căutarea adevărului şi moralităţii.

Elena Costache

Omagiu limbii române!

Ziua

limbii române a fost sărbătorită într-un
cadru solemn la Primăria Sectorului 2 din
Bucureşti pe 31 august 2015. Fiind a doua
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ediţie – prima desfăşurându-se anul trecut –, a devenit deja o tradiţie pentru
noi, care va continua cu siguranţă în anii următori.
Conferinţa a fost precedată de un întreg ritual care a constat în alocuţiuni
ţinute pe Aleea Scriitorilor de către personalităţi publice (primarul Neculai
Onţanu) şi literare (academicianul Eugen Simion) şi în depunerea de coroane
la mormintele scriitorilor români care se odihnesc la Cimitirul Bellu din
Bucureşti. La ora 11:00 a început conferinţa care a avut ca temă Limba
română în spaţiul public şi mediatic şi al cărei moderator a fost scriitorul
Dan Mircea Cipariu. Au participat directori ai unităţilor de învăţământ
gimnazial şi liceal din sectorul 2, profesori de limba română, responsabili ai
comisiei metodice de limba română şi elevi olimpici care s-au remarcat prin
rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare de limba şi
literatura română. Invitaţii care au luat cuvântul în cadrul conferinţei au fost:
academicianul Eugen Simion, profesorii universitari Silviu Angelescu şi
Lucian Chişu, doamna Mihaela Ciho – inspector general adjunct al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti –, doamna Felicia Gheorghe
– inspector-şef al Inspectoratului Şcolar al Sectorului 2 –, doamna Monica
Anisi, reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi, nu în
ultimul rând, domnul primar Neculai Onţanu; după câte observăm, au
participat reprezentanţi ai învăţământului şi ai lumii literare şi publice.
Ideea care a fost accentuată în cadrul prezentărilor a fost aceea a limbii
române ca identitate a românilor, importanţa acesteia în contextul
similitudinii popor/limbă. Scriitorul Dan Mircea Cipariu a remarcat în
cuvântul său legătura sine qua non dintre o naţiune şi limba acesteia, a
accentuat rolul pe care îl are învăţământul în deprinderea unei limbi corecte
pe care să o utilizeze în toate situaţiile de comunicare şi a constatat
insuficienţa concursurilor care să aibă ca tematică limba română, adică
verificarea nivelului însuşirii corecte a gramaticii, utilizarea acesteia fiind şi
cea care face vizibilă diferenţa dintre vorbitori. De asemenea, acesta a
subliniat şi însemnătatea limbii literare, ca o concretizare a modului de
utilizare a limbii române de către scriitorii şi criticii literari – artiştii
cuvântului, cum îi numeşte, la rândul său, profesorul Lucian Chişu –, a căror
vocaţie generează, aşa cum frumos a afirmat Dan Mircea Cipariu, o
gimnastică spirituală a limbii române.
Discursul profesorului universitar Silviu Angelescu s-a canalizat pe
aspectul dinamic, diacronic al limbii române, subliniind faptul că aceasta se
află într-o continuă evoluţie, ceea ce presupune o schimbare permanentă la
nivelul limbii române, care are la bază schimbarea realităţii vieţii şi care are
atât cauze interne, cât şi cauze externe. Un prim aspect semnalat a fost
vorbirea comună (a amintit cuvintele mişto şi naşpa atât de uzuale astăzi,
care s-au încorporat în timp în vorbirea cotidiană) care porneşte de la
exprimarea unor grupuri minoritare, de multe ori argotică, ce este ulterior
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preluată de către vorbitori. Literatura, înţeleasă ca artă, foloseşte permanent
limba ca materie, dar în literatura contemporană apar elemente care
contravin decenţei, o samă de cuvinte care ar trebui să fie rar sau să nu fie
deloc folosite, ceea ce nu menţine un echilibru în interiorul acesteia. Media
este un alt domeniu care propune astăzi exemple de neurmat, precum
celebrele fraze care încep cu concluzivul deci, un comportament mai puţin
valoric, exemple demne doar de ironia caragialiană. Ultimul aspect
menţionat este cel referitor la efectele acestei infracţiuni gramaticale, care
conduce la fracturi logice, ceea ce ajută la diagnosticarea celui care vorbeşte
referitor la cultura şi formaţia sa. Întrebarea retorică din final este
concludentă: ,,Cum poate un astfel de om să decidă asupra unor destine?‖
Doamna Mihaela Ciho a subliniat rolul profesorilor de limba română în
dezvoltarea acesteia – unii dintre slujitorii limbii române – şi propune, ca un
prim remediu în corectarea utilizării acesteia, studierea gramaticii la liceu
pentru eliminarea carenţelor limbii române.
Profesorul universitar Lucian Chişu s-a menţinut pe acelaşi palier al
evidenţierii agresiunii împotriva limbii române, pe care o consideră
inacceptabilă şi contestabilă. De asemenea, acesta a reliefat legătura dintre
existenţa noastră ca români şi limba pe care o vorbim, care este legată de
istoria şi de spiritualitatea noastră, care este identitatea noastră, patria
noastră spirituală. I-a amintit pe Grigore Vieru în a cărui poezie se întâlnesc
ca elemente definitorii mama şi limba – care se pot şi suprapune – şi pe
Eminescu, a cărui frumoasă fără corp poate fi identificată şi ea cu limba
română.
Doamna Monica Anisi a citit cuvântul ministrului, domnul Sorin
Câmpeanu. Şi acesta a evidenţiat faptul că sărbătoarea limbii române este
sărbătoarea românismului. Deşi a constatat carenţele din comunicarea
cotidiană, a subliniat faptul că pentru acest deficit de vorbire corectă nu
trebuie învinovăţiţi profesorii care încearcă să îmbunătăţească acest aspect în
munca lor didactică, aceasta fiind asumată ca o problemă a societăţii
contemporane, nu a sistemului educaţional. A amintit de proiectul
Academiei Române Eşti cult dacă vorbeşti corect, în cadrul căruia s-a
realizat un volum de reguli şi de principii gramaticale cu caracter aplicativ şi
de opţionalul din şcolile noastre româneşti, printre multe altele, Competenţă
în mass-media. Cuvântul domniei sale a făcut referire şi la filozoful român C.
Noica, probabil persoana cea mai indicată în acest context care, în al său
Cuvânt despre rostirea românească, subliniază legătura inerentă dintre
limba, fiinţa şi spiritualitatea românească şi s-a finalizat printr-un elogiu, cel
mai potrivit în această circumstanţă: Omagiu limbii române!
Academicianul Eugen Simion a evidenţiat şi el similitudinea dintre
termenii limbă şi identitate naţională (remarcând faptul că aceste concepte
naţiune/naţionalitate/naţionalism ar trebui reutilizate şi revalorificate prin
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referirea la sensul lor primordial, autentic) şi a pus în discuţie sintagma de
om care se ţine de cuvânt ca noţiune care ar trebui să individualizeze tot mai
mult românii. A amintit atât frumosul citat al unui poet basarabean Cine are
o limbă are o ţară, cât şi remarca lui Maiorescu, după care românul trebuie
să fie naţional cu faţa spre universal.
Domnul Neculai Onţanu a mulţumit audienţei şi vorbitorilor pentru
participarea la acest eveniment, a amintit de proiectele cultural-educaţionale
din unităţile de învăţământ care au ca scop îmbunătăţirea nivelului
educaţional şi, nu în ultimul rând, l-a amintit pe poetul Virgil Tănase, care
frumos descrie limba română ca o limbă metafizică, o limbă de păstori şi de
călugări.
În finalul conferinţei a urmat un scurt moment de recitare de versuri de
către elevi din şcoli ale sectorului 2, însoţit de festivitatea de premiere a
acestora şi a olimpicilor care au onorat cu rezultatele lor viaţa şcolară, care
au primit diplome şi cărţi. Şi profesorii şi directorii au primit diplome de
participare şi un pachet audiobooks Mari poeţi, opere, actori, realizat printrun proiect cultural al Asociaţiei Culturale Feed back, în care sunt cuprinşi
alături poeţi ca Eminescu, Alecsandri, Coşbuc, Goga, Bacovia, Topârceanu
sau Grigore Vieru cu voci precum Maria Ploae, Dorel Vişan, Sofia
Vicoveanca sau Mircea Albulescu. Momentul cel mai emoţionant al
evenimentului a fost reprezentat de tortul de poezie din care toţi cei prezenţi
au fost invitaţi să guste o felie de limbă românească în acordurile muzicale
ale unei caravane din care s-au intonat cântece cu specific românesc.
Seara a avut loc un recital de poezie românească susţinut de poeţi precum
Ioana Crăciunescu, Teodor Dună şi Ioan Es Pop. De asemenea, manifestaţia
a fost secondată de Târgul de carte care a durat mai multe zile şi de unde s-au
putut achiziţiona cărţi ale celor care sunt modele de limbă românească,
scriitori şi poeţi români.
MARIA TOMA-DANȘA
OMAGIU LIMBII ROMÂNE
„Ziua limbii române‖nu poate fi decât
emoționantă pentru românii care nu se rușinează
de obârșia lor. Este ziua generatoare de fiorii
speranței că nu vom pierde această „comoară‖, ci
o vom cultiva, ferind-o de noianul influențelor
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profund nocive și păstrându-i profilul strămoșesc, izvor de mit și de
zbuciumată istorie.
Limba română este limba în care spunem pentru prima dată
MAMĂ, limba prin care „traducem‖ toposuri mirabile, cu valoare de unicat,
limba în care imortalizăm peisaje dragi, obiceiuri intrate în mit, întâmplări și
– mai ales – oameni încrustați în trunchiul nemuririi neamului.
Limba română este limba în care exprimăm fiorul nopților înalte, cu
cerul împovărat de ciorchinii constelațiilor, cu câte o pală de vânt, care face
să foșnească frunzișul livezilor ca un vuiet lung de ape.
Limba română este limba prin care debordează bucuria copiilor în
vuietul „dăinatului‖ cu săniuțele, ori prin care solemnul colind, din Seara de
Ajun, ni-l transmit conlindătorii înfrigurați, dar inepuizabil, zgomotoși, dar
melodioși, savurând cu ochii sticlind de veselie bunătățile cu mărinimie
oferite de gazde.
Limba română este limba cântecelor la nedeie, la seceriș, la
așteptarea și udarea Cununii Grâului, dar și a solemnelor slujbe de Paști și de
alte Sfinte Sărbători de peste an.
În egală măsură, Limba Română este limba în care bunii români îi
elogiază pe eroii neamului și îi slăvesc solemn pe părinți.
Să nu lăsăm această „comoară‖ să cadă pradă barbarismelor de tot
felul, să nu o pierdem prin tot mai accentuata agresiune a globalizării!

TEREZIA FILIP
ZEII EMINESCIENI, GRAȚIA DIVINĂ ŞI SACRA LOR NUTRIRE

Pentru Eminescu poezia este mai mult decât o
îndeletnicire sau o artă ce delectează ori disconfortează spunând adevărul. Poezia este o formă de
înflorire spirituală a ființei creatoareși, prin urmare, o
vocație și o responsabilitate a celui care-o scrie.
Privind simbolic în interiorul unor scenarii lirice, cum este bunăoară cel din
Odin și poetul talentul liric (ori talantul) apare ca un har de proveniență
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divină transmis și primit într-un simbolic ritual sacerdotal. Ea echivalează cu
o esență luminoasă, cu un nutriment zeiesc sau cu un elixir de sorginte
divină.
În lumea fantastică din poemul Demonism, cântecul este o
delectare iar aerul este de aur, confundându-se cu aurora băută de zei. Căci
lumea în care viețuiesc aceştia nu doar îi conţine, ci îi şi nutrește din
substanţa ei, într-un fel de consubstanţiere matern-divină. De altfel, cu ce
altceva s-ar putea nutri fiinţele supreme dacă nu cu această divină și fluidă
lumină de aur?În fantasticele peisaje eminesciene auruleste o esenţă sacră a
lumii absoluteîn care:„...soarele-i fereastra/ La temniţa vieţii. Prin el trece/
Lumina frântă numai dintr-o lume/ Unde în loc de aer e un aur/ Topit şi
transparent, mirositor/ Şi cald. Câmpii albastre se întind,/ A cerurilor
câmpuri potolind/ Vânăta lor dulceaţă sub suflarea/ Acelui aer aurit.”
(Demonism).Bătrânul zeuce stăpânește aici se nutrește din esenţa propriei
lumi, în acompaniament de cântece îngereşti, într-un un ritual mistic-divin:
„Acolo stă la masa lungă, albă,/ Bătrânul zeu cu barba de ninsoare/ Şi din
păhare nalte bea auroră/ Cu spume de nori albi. Şi îngeri dulci/ În haine de
argint, frunţi caninsoarea...” (Idem) Reflexe luminos-aurii sau roșudiamntinesunt efectele cântecului ce răsună în preajma tronului divin, intonat
de îngerii ocupaţi şi ierarhizaţi funcție de gradele și serviciile lor în acest
ritual. La tandrele gesturi îngereşti, în aer reverberează mai mult sau mai
puțin intens emoția iar: „colţuroasa-i roşie coroană‖ – a zeului –„De fulger
împietrit luceşte-n aer/ Sălbatec...” şi pe când „un înger, cel mai blând/
îngenunchiat la a lui picioare cântă... – „...aerul roşeşte/ de voluptatea
cântecului său...”(Idem). Lumina aurie sau cea diamantină se producaici
necontenit în grade sporite de intensitate ca efecte ale voluptăţii şi frumuseţii zeiești manifestate înpreajma tronului divin.
Semnele „de aur”indică substanţa sau instrumentarul specific
instanţelor supreme, echipate anume şi apte de-a trăi la altitudini luminoase,
în zone supra-cereşti. Zeii eminescienigustă acolo revelaţia pură, ei se
nutresc cu suprema lumină celestă.Auruleminescian reprezintă de fapt,
substanţa perfecţiunii înseşi din care generează, mai mult sau mai puţin
perfect, lucrurile ori la care ajung prin spiritualizare și necontenită purificare
materia lumii și ființele. În poemul Demonism, aerul are o mistică geneză,
provenind fie din sângele titanului mort, ca reminiscenţă a unei stări de
divinitate pierdute, fie din voluptuoasa petrecere divină.Agapa care-l
delectează pe zeu înroşeşte aerul de frumusețe și voluptate iar esenţa aurie
este inevitabil legatăde hedonismul acestei stări sau existenţe
supreme.Lumea divină, deşi greu accesibilă,în accepţie eminesciană nu e
însăo zonă ermetic închisă-n sine. Există momente când grația divină „dă
semne‖, cum ar fi spus Heidegger. Floarea de aur aruncată din când în când
pe pământ de către mesagerii cereşti ai Divinităţii, Luna sau Zâna Miradoniz,
reprezintă un semn cu dublă valență simbolică, atât al gândirii divine,cât și
aldisponibilităţii şi graţieiinstanțelor supreme.ZânaMiradonizguvernează o
lume cu „insule sfinte‖, cu „scorburi de tămâie”, cu „flori de aur, de
smarald – cu stânce/De smirnă risipităşi sfărmată/ În bulgări mari”,„cu pul21

bere de-argint‖„pe mândrele cărări‖. (Miradoniz). Ea-și guvernează propriul
regat edenicîntr-un survol contemplativ având ca vehicul o fantasticăpasăre
deaur:„Apoi eaprinde-o pasăre măiastră/ De aur, se aşează-ntre-a ei aripi/
Şi zboară-n noapte printre stele de-aur.” (Idem), în timp ce Luna în semn de
graţie divină lumii terestre: „Dincând în când cu mâna argintoasă,/Ea
rupecâte-o floare şi-o aruncă/ Jos pe pământ ca pe-o gândire de aur.‖
(Idem).
A arunca flori de aurpe pământ e un ritualșiun mesaj din transcendent spre contingent, din lumea perfecţiunii şi frumuseţii absolute spre lumea
fenomenalităţii precare. Gestul desemnează disponibilitatea divinătainic
manifestată din lumea zeităților. În Memento Mori acest gestreprezintă o
formă de comunicare între planurile lumii, celest și pământesc, între divin și
profan. Luna primeşte aici în dar flori de aur, în semn de graţie și frumusețe
de la conlocutorii ei cereşti: „Ochii ei cei mari, albaştri peste nori aruncă
blând,/ Cari se-ntind albi ca zăpada şi ca straturi argintoase,/Oferindu-i
flori de aur şi viole–ntunecoase…”(Memento mori). Floarea de aur conoteazănu doar ipostaza supremeifrumuseţi florale, ci și disponibilitatea şi graţia unei divinităţice dă semnelumii de jos despre propria existenţă. Ce
gestmai elocventde la o instanțădivinădecât aceste flori celeste, flori
deaur,gândiri de aur sau idei scăldate-n aur?Iatămetafora eminesciană a
grației divine acordată pământenilor.
Graţia şi frumuseţea lumii supreme sunt în accepție poetică și
filosoficăo certitudine – a imanenţei dimensiunii divine, a prezenţeiși
manifestăriiei perceptibile. Această simbolică disponibilitate celestă din
imaginarul liric eminescian trimite la o tulburătoare afirmaţie a lui M.
Heidegger, care, la vreo 50-70 de ani după Eminescu, afirmacu privire la
prezențadivină: „Divinii sunt soli trimiţători de semne ai divinităţii. Prin
sacra guvernare a acestora, zeul apare în prezenţa sa, sau se retrage în
învăluire”1.În percepția filosoficăgrația divină nu este o închipuire, și nici un
joc fantastic sau o reverie romantică, ci o stare de inspirație, o comuniune
mistică perceptibilă în rare momente de conivențăa pământescului cu
cerescul, a eului cu supremația divină.În percepţia eminescianășiîn cea a
filosofului modern, zeităţile nu doar există, tăinuite în cerul lor mai mult sau
mai puţin îndepărtat de planul omenesc, ci, interogate sau vizitate cu o
anumită ardoare, ele se arată, ele ies uneori din învăluire, iar cel care poate
accede zona lor sacră este poetul,filosoful sau misticul. Poezia, filosofia și
mistica sunt,în acest caz, niște „temerare‖ forme de cercetare a rezidențelor
zeiești – veritabile „zone alpine‖ în care accede doar eul tentat de absolut.
Dibăcia spiritului căutător, ardoarea eișipietatea activă sau virtuozitatea
imaginativăîi pun astfel pe divini în situaţia de-a ieşi din învăluire şi, mai
mult, de-a se revela pământenilor cu tot cuaurita lor lume edenicăşi

1

M. Heidegger, „Construire, locuire, gândire‖, în Originea operei de artă, Traducere de
Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Studiu introductiv de Constantin Noica, Editura
Univers, Bucureşti,1982, p.150.
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substanţialitatea ei sacră–aurora,aerul de aur sau cel de diamant, precum în
sus-amintitele poeme.
Un aspect sacralităţiiîi relevă pe zei, în viziunea eminesciană,nu doar
înţelepţi, agreabili, ci şi comunicativi și ospitalieri, blânzi șicu umor: „...iar
zeii/ Lin şuşoteau între ei bătrâneşte/ Şi surâzând îşi aduceau aminte/ De-a
tinereţii zile dulci a lor...” (Odin şi poetul) sau: „Şi ca zugrăviţi stau zeii în
lumina cea de soare,/ Părul lor cel alb luceşte, barba-n brâu li curge
mare,/[…]/Hainele întunecate albe par de strălucire,/ Şi ei râd cu veselie l-a
păharelor ciocnire…” (Memento mori). O astfel de gesticulaţie divină
relevă,în imaginarul eminescian, un ritual în care armonia 2 și comunicativitatea guvernează lumile celeste şi – imperceptibilă însă oricărui ochi de
muritor – disponibilitatea şi graţia divină.Zeii petrec în nesfârșite agape
celeste – veritabile ritualuri de nutrire: „Zeii Daciei acolo locuiau –[…]/Și pe
negre stânci trunchiate stau ca-n tron în verdea lume/ Și din cupe beau
auroră cu de neguri albe spume/ Pecând mii de fluvii albe născînd umbră și
răsun.”(Idem) Alteoriei se întrec și delectează în energice galopuri cabaline:
„Câte odată-un corn de aurei răsună-n depărtare,/[…] /Cheamă caiilor cealeargă cu-a lorcoame-m flate-n vânt / Vin înherghelii de neau pecărări de
mult bătute/Și pe ei zeii încali c străbătând pe întrecute/ Al codrilor nalt
întuneric, făr de capă pe pământ.” (Idem.) Condiția de zeitate se nutrește și
se energizează necontenit. Ea se manifestă șiprin superba disponibilitate de-a
dărui lumii de jos frumusețe și înțelepciune. Iată specificul percepției
eminesciene a zeității și a stării de supremație ce o definește.
Incursiuni fantastice şi momente de debordantă reverie semantizează
în poemele eminesciene căutarea sapienţei şi cunoaşterea. Bunăoară, în
serafica lume suboceanică locuită de „zeii vechi şi mândri ai Valhallei‖și
patronată de Odin,bardul pontic e primit de însuşiamfitrionul divin care-l
iniţiazăîntr-un nou mod de-a privi lumea. Orizonturile boreale și apele Mării
înghețate devoalează la Eminescu năzuinţa unei remodelări ontologice şi
poetice a propriei creaţii și, probabil, chiar a propriei lumi.Odin îi sugerează
tânărului carpatin o nouă atitudine și un alt fel de lirism, iscat din profunzimea cunoașterii, din seninătate sufleteascăşi din frumuseţe, ca resurse ale
poeticului.Patronul Valhallei îi inducebardului pontic ideea că poezia vine
din sapiență, din privirea senină, dinrevelarea frumuseţii lumii. Eapresupune
iniţiereaeuluiîn misterul acestei frumuseţi. Într-o atare accepțiepoetul este
mai mult decât o individualitate oarecare, este o instanță ce întrunește o
dublă condiție: monarhicăşi poetică3. El face și desface lucrurile conform
liberului arbitru al imaginației sale, el are nebunia de-a deconstrui lumea și
plăcerea de-a o reasambla, ca într-un în joc de figuri.

2

T. Filip, M. Eminescu. Lumină, fascinaţie, comunicare, în Nord literar, nr. din iulie, 2006.
Gilbert Durand, Structurileantropologice ale imaginarului, Introducereînarhetipologiageneală. Traducere de M. Aderca, Prefațășipostfață de R. Toma, EdituraUnivers, București 1977,
p. 197.
3
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Odin, „zeu al inspirației, al magiei și înțelepciunii‖4, opune suferinţei
şi frustrării, revoltei şi patimii înţelepciunea şi frumuseţea – adevărata esenţă
a poeticului, îndemnându-l pe tânărul „cu ochi din ceruri‖venit „din fundul
Mării Negre”la reconsiderarea cântecului său. Rege, poet și zeu, aflat în
posesia runelor, divinul amfitrion al Valhallei, după ce îl ascultă pe oaspete
declamându-și pătimașele versuri,îl îmbie să guste din esenţa magică a cupei
sale: ‖...Din cupa mea deaur bea auroră,/ S-intre seninul blândei dimineţe,/
În pieptul tău. Şi ţi-oi deschide-atunci/ Portalele nalte de la hale/ Cu lungi
coloane de zăpadă, cu arcuri/ de neauă albă ca argintul din Ophir...” (Odin
și poetul).
Cupa de aur a lui Odin este un recipient sacru, o cupă sacerdotală din
care,gustând, poetul capătă o nouă vedere poetică. El accede la esenţa
înţelepciunii ce conferă o altă tonalitate cântecului său. Cupa şi elixirul de
lumină – aurora, coloane, portaluri şi bolţi arcate splendid, ori bolţi mai
’nalte decât însuşi cerul reprezintă un simbolism arhitectural și sapiențial,o
deschidere spre cunoaştere ce conducela redimensionarea ființei în sensul ei
ultimşi suprem. Gestul divinei îmbieri a bardului de-a bea din cupa de aur a
lui Odineste un act de inițiere, ce modifică fiinţa și viziunea eiasupra lumii,
amintind omemorabilăsecvenţă din Phaidrosde Platon. Acolo, Socrates îi
spune lui Phaidroscum își nutresc sufletele zeii și cei vrednici, undeva „în
câmpia adevărului‖ – într-o zonă supra-cerească, într-un fel de ritual divin, o
rară desfătaredeistică: „De vreme ce cugetul zeiesc se hrăneşte cu ştiinţăşi
inteligenţă pură–şi la fel şi cugetul oricărui suflet dornic să primească ce-i
este pe potrivă– este firesc, ca ajungând, cu timpul, să privească fiinţa însăşi,
el să resimtă bucurie şi, în această contemplare a adevărului, să-şi afle hrana
şi mulţumirea sa‖ 5 . Gestuldin Odin şi poetul relevă un mod similarde
împărtăşire a poetului din esenţa absolutului – din frumuseţea pură, pe care
Odinînsuşi i-o oferădin cupa sa. Lumea îi apare poetului
transfigurată:„Stâlpii sclipesc,/Bolţile-s strălucite,/Cărările-s de pulbere mai
albă,/ Ca-argintul cel viu. – Un aer/ blând argintiu îţi va îmfla tot părul,/Vei
răsufla miresme dulci de crin,/ Talarul tău va lumina în noapte–/ Prin hale
vei zări blândele-mi zâne/ Şi-atunci să cânţi. Vei şti ce e Frumos./ O vorbă
zice – murii cei albaştri/Ai mării, desfăcuţi în două-mi lasă/ Privirea într-un
labirint de neauă:/Coloane nalte, bolţi arcate splendid,/Pe ele lune lin
ardeau...”(Idem)6
A gusta din cupa de aur a lui Odin aurora – substanţă sacrăşi a
inspira miresme dulci de crin –simbol floral al cunoașterii mistice reprezintă
un gest cu conotaţii gnostice şi sapienţiale ce depăşeşte sfera poetică. Crinul,
floare sacră, cu miresme dulci-ameţitoare, desemnează o narcoză mistică, o
4

Rowenași Rupert Sephert,1000 de simboluri,semnificația formelor în artăși în mitologie,
Editura Aquila, 93,2007, p.120. El este reprezentat uneori „petrecând în
marele său palat din Valhalla în Asgard...‖
5
Platon , Opere IV, „Phaidros‖, 247, d, p. 444.
6
Eminescu, Opere, I. Poezii.Coordonatorul ediţiei: Acad. Mihai Cimpoi, Editura GUNIVAS,
Chișinău, Odin şi poetul, pp. 267- 273.
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„experienţă apolinică‖7, un „capăt‖ alunei gnoze. Veritabilă degustare sapienţială, elixirul odinic deschide privirea poetică spre o lume în care primează
armonia, desăvârşirea. Această vedere înnoită indică un tip de existenţăşi de
creaţie în care frumusețea din lucrurie sursa cunoaşterii, nu dimensiunea
perisabilă a unui contingent defect și precar. Doar astfel, atingând
desăvârşirea, poetul ştie şi poate cu adevărat să cânte: „Vei şti ce e frumos,/
Şi-atunci să cânţi‖ –îl îndeamnă Odin pe bardul pontic. Mesajul și
compătimirea adresată de zeu – „sărman copil‖‒ transmit un aspect esențial:
numai cel ce se iluminează pe el însuşi, – rege, poet sau mag – poate, la
rându-i, ilumina pe alţii și guverna lumea, o poate cunoaște și exprima. Orice
tip de putere, atât sapiențaşi creaţia, cât şi guvernarea lumii se cere precedată
deiniţiere. Cunoașterea asigurăinclusiv cuvântuluiputerea lui deplină, mistică
sau poetică.
Psihanalitic privind,condiția poetică se asimileazăşi se completează aici
cu regalitatea şi guvernarea. Ele presupun o supremație a eului, regalăşi
zeiască, și un mod de-a vedeapoetic lumea. Proiectând şi ordonând virtualul
sau realul, zeii, regii, poeţii adoptă o atitudine similară: ei privescşi
„măsoară‖ lumeacu o anumită autoritate, prin raportare la perfecţiunea
divină. Adevărul ca nutriment sacrudă eului o stare de beatitudine sau de
fericire supremăprecum în Platon. Sufletul trăieşte o adevărată desfătare
aflând în priveliştea divină nu doar hrana şi mulţumirea sa, ci bucuria
contemplării fiinţei adevărate. Priveliştea ce se deschide poetuluieun loc
divin, o desfătare sapienţială. În elementele ambientului– „coloane”, „hale”,
„bolți arcate splendid”, arcuri, lumini și lampadare „ca niște albe lune”–
interferează axeleverticală și orizontală reprezentând un topos al sapienței
înseși.
Frumusețea esteclimatul și cadrul optim al sapienței – ea vine din armonie, din lumină și din elanul vertical al lucrurilorsaual ființelor din orizontala
lumii.Ea este impliciturmare a generozității divine ce se boltește peste lume,
pe măsura elanului vertical al căutătorului. Blândeși comunicative, divinităţile lumii odinicese arată ochiului omenesc. Odin și Decebalacordăoaspeteluiatenția lor.În Eminescu, Absolutul se apleacă astfelasupra
căutătorului. Revelaţia presupune mereu o dublă mişcare: conivenţa omului
şi a divinului. Vederea obţinută de poet de la Odin e viziune, cum ar fi spus
Ioana Em. Petrescu 8 , e însăşi contemplarea frumuseţii divine, aşa cum,în
Phaidros, priveliștea divină oferă adevărata cunoaştere trăită de zei:
„dreptatea în sine, […]înţelepciunea, […]ştiinţa, nu însă pe acelea supuse
devenirii,…ci adevărata ştiinţăavând ca obiectfiinţa cea adevărată‖9.

7

J.Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Volumul I, A-D, Crinul, pp. 387388.
8
Ioana Em. Petrescu, Eminescu, Modele cosmologice și viziune poetică, Editura Minerva,
1978.
9
Platon, op. cit. 247, e, p. 444.
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Dacănutrirea cu substanţă divină este în Platonospătare,festin zeiesc,
vederealumii odinice este pentru bardul pontic o nutrire a ființei, o veriabilă
desfătarespirituală10 .Nu prea des însă divinităţile se arată pe ele însele şi
lumea lor aurită ochiului omenesc, nici măcar celui poetic. În Luceafărul
divinitatea cu lumea ei îndepărtatăşi misterioasă – un centrum sau unvârtej
de energii mundane – rămâne nu doar invizibilă ci şi neînduplecată de ruga
titanului aventurier. În schimb, în toată lirica modernă transcendenţa
accedată poetic se dovedeşte a fi goală11. În poemele eminesciene12, divinii13
se revelează omenescului pe eişi aurita lor lume cu substanţa ei nutritivă şi
sacră–aurora, ori lumina de aurdin care ospătează pe îndestulatezeii în
eternitate. Aşa stând lucrurile, găsesc aici răspunsul la odilemăce mă ispitește
adesea privind înduplecarea instanței divine la micile pasiuni omenești ce
par a perturba uneori echilibru mundan.
Problema revelării divine, deşi implică ambii termeni ai ecuaţiei – om şi
Dumnezeu/zeu – cade mai pregnant în seama căutătorului, căci graţia divină,
nemăsurată fiind şi infinit disponibilă, ceea ceîl determină pe zeusăiasă din
învăluire 14 , să se arate ochiului fascinat de Absolut,este zelul căutării.
Modernitatea, din păcate, și postmodernitatea așijdereaau mutat cerul căutării poetice în zone şi fenomenalităţi imediate, din cele mai profane, care nu
pot constitui loc de rezidenţă pentru instanţa Absolutului. Astfel: atunci când,
fie elanul căutării nu este îndeajuns, fie rezidenţa absolutului este eronat
estimată ori inadecvat înțeleasă, modernii au dat, în căutările lor doar peste o
transcendenţă goală. Eminescu a beneficiat însă din plin de întâlnirea cu
Absolutul.
Bând din cupa lui Odin aurora – nutriment al divinităţilor, bardul
eminescian participă la o inițiere ce integreazăcondiţia poeticăîn ordinea
superioară a lumii –în sfera regalității și a divinităţilor. Aurora, băută de zei,
e în simbolistica creştinăşi culturală,elixircreator şi sapienţial -„semnul
puterii lui Dumnezeu, şi victoria sa asupra tenebrelor‖15. Aventura poetică
încearcă aici limitele cunoaşterii, într-un fascinantvoiajîn zona de rezidență a
divinităților.

10

În aserţiunea lui, Socrates afirmă, în Phaidros: „după ce...sufletul...s-a desfătat îndeajuns
el se cufundă iar în sânul cerului ...‖
11
Cf. Hugo Friedrich,Structuraliriciimoderne, de lamijloculsecolului al XIX-lea până la
mijlocul sec.al XX-lea. Înromâneştre de Dieter Fuhrmann. Prefaţă de Mircea
Martin.EdituraUnivers, Bucureşti, 1998. pp.120-126
12
Miradoniz, Memento mori, Demonism, Dacă treci râul Selenei, Odin şi poetul.
13
Concept utilizat de M. Heidegger, ca element important al Tetradei, înop. cit. p. 153.
14
Sintagmă din M. Heidegger, op.cit. p.150. „zeul apare în prezența sa sau retrage în
învăluire‖, afirmă Heiddeggervorbind despre modul în care se manifestă poetic divinitatea.
15
J.Chevalier, Alain Gheerbrant, op cit,Aurora,vol 1. pp. 168-169.
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IRONIM MUNTEAN
PURPURA-MACONDO AL ŢĂRII SECAŞELOR

Cu fiecare nou volum, Ioan Popa sporeşte eposul ciclic
închinat Purpurei natale, acst spaţiu imaginar echivalent
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Roşiei de Secaş reale, topos străvechi în care o umanitate apare, pendulează
existenţial în umbra unui destin hărăzit de forţe de dincolo de lume, frământată de
pasiuni năpraznice, zbateri fără leac, drame iscate de contraste sociale morale, de
iubiri imposibile, ori cu păcat stârnite de firi năvalnice, impetuoase, nestăpânite, ori
aplecate spre exces.
Şi romanul recent: „Umbrele destinului”, Editura Emma Books, Sebeş,
2015, apărut în an aniversar (75 de ani de viaţă) este circumscris toposului mitic al
Purpurei, veritabil Macondo ardelean, ai cărui protagonişti sunt ţăranii pe care se
cuvine: „Câtă vreme mai sunt să-i preţuim (cum afirmă autorul în dedicaţia pe
volumul dăruit nouă) şi în cea înregistrată pe foaia de titlu: „Se dedică aceste pagini
tuturor celor de la Purpura ce au avut de pătimit de-a lungul vremii, soarta fiindule mereu potrivnică!”, dar şi din pictura lui Octav Băncilă (Muncind Pământul)
aşezată pe prima copertă, ori din motto: „Iubiţi ţăranul român care este purtătorul
crucii!”, dar mai ales prin substanţa epică a romanului justificată filozofic de
reflecţiile înţeleptului Petre Ţuţea: „Când va dispărea ultimul ţăran din lume – la
toate popoarele – va dispărea şi ultimul om din specia om. Şi atunci or să apară
maimuţe cu haine” (p. 171), ori ale lui Emil Cioran: „De câte ori privesc ţăranul
român îmi place să văd în cutele feţei sale golurile dureroase ale trecutului nostru.
Nu cunosc în Europa un alt ţăran mai amărât, mai pământiu, mai copleşit. Îmi
închipui că acest ţăran n-a avut o sete puternică de viaţă, de i s-au înscris pe faţă
toate umilinţele, de i s-au adâncit în riduri toate înfrângerile‖.
Din această perspectivă conceptuală, cu ethosul sprijinit pe filonul folcloric
ale cărui seve le soarbe din profunzimile acestui zăcământ, cu harul evocării
asemănător marilor prozatori ardeleni: Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Liviu
Rebreanu, Pavel Dan, dar şi cu ecouri din Mihail Sadoveanu, ori cu similitudini din
romanul contemporan dedicat satului şi ţăranului – Marin Preda (simbolicul
salcâm), cu un original ritual al epicului cu inserţii lirice şi capacitatea de a pătrunde
în subteranele sufleteşti prin minuţiozitate analitică. Cu ochiul observatorului atent
şi prospeţime sobră se apleacă asupra vieţii localnicilor surprinşi în topografia
realistă şi atât de simbolică, Ioan Popa configurează un roman al familiei ţărăneşti
ardelene proiectat într-o istorie tragică, cu destule reflexe ale unui realism magic.
Totul în carte stă sub pecetea „destinului hain” hărăzit. „La venirea pe
lume de ursitoare afurisite nu numai lui Miron, feciorul lui Niculiţă şi al Rozaliei
din deal‖, ci întregii familii. Pluteşte în această primă secvenţă narativă a romanului
umbra nenorocului, perspectiva eşecului, soarta nemilostivă, fatalitatea răului. O
parabolă întunecată defineşte existenţa acestei familii, căreia „...soarta nu le-a surâs
mai mult. Uliţa vieţii lor dintotdeauna le fu strâmtă şi întunecată, uneori chiar
sufocant de strâmtă şi pardosită cu bolovani colţuroşi, mai din toate părţile căzând
lovituri dure asupra lor. La casa lor suferinţa părea a fi un atribut indispensabil,
moştenit din tată-n fiu, o soartă blestemată urmărindu-i pas cu pas‖. (
s.n. p. 6)
Sub aceste auspicii curge acţiunea în celelalte 32 de secvenţe narative care compun
romanul, cu o structură circulară prin revenirea în final la Miron, al cărui suflet
trăise în misterele întunecate ale capătului de drum‖, „În zorii zilei de Sfântul lie,
clopotele bisericii vesteau marea trece a lui Miron. Moare calul, rămâne şaua,
moare omul rămâne numele. Doar cu atât s-a ales din lumea asta Miron: c-un nume
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încrustat pe-o cruce. În graiul de-acasă ştiut drept Miron al lui Niculiţă lui Todoru
Mocanului‖ (p. 177).
În cele 33 secvenţe epice (număr simbolic egal cu vârsta lui Iisus) ale
romanului curge şuvoiul poveştilor de viaţă, dragoste şi moarte, despre rostul
omului în lume, despre visul lui de fericire, aspiraţia spre libertate, dar mai ales
despre suferinţă (lait-motiv al romanului, prezent în circa 20 de evenimente),
singurătate, deznădejde, frică, necaz, tristeţe. La Purpura, iubirile sunt pătimaşe
(Rozalia – Anania, fiul pădurarului) cu păcat (Rozalia – Dumitru lui Hentea, tată şi
soţ, deci bărbat însurat; Salvina Uşurelu – tânărul ofiţer în misiune în sat) şi
romancierul sancţionează împerecherile prin ingenioasa alegorie a „cucului‖ şi
„pupăza‖, prin condamnarea păcătoasei la singurătate şi căsătorie târzie (Rozalia se
va mărita târziu cu Niculiţă, fecior din alt sat şi el înaintat în vârstă, la care se mută
degrabă căci.... ochiul, urechea şi gura satului ar putea duce vestea despre isprăvile
fetei).
Viaţa familiei este proiectată în istoria ultimei jumătăţi de veac a satului
Purpura şi a celor învecinate, situate într-o georgrafie în care realul coexistă cu
miticul, teluricul îmbinat cu astralul, evenimente imediate interferează cu ale
trecutului şi romancierul le descrie, analizează, povesteşte prin sincronizare sau
evocă, rememorează prin diacronie înlănţuind fapte ce curg domol, după rosturi
străvechi sau tensionat, precipitat, evenimentele scoţând oamenii din matcă, din
tipar şi aruncându-i în vâltoare, în devălmăşie. Iniţial, Rozalia şi Niculiţă simt
solidaritatea comunităţii: fac nuntă, îşi ridică locuinţă în care vieţuiesc chiar dacă nu
e niciodată finalizată. Aici li se nasc copiii: Miron şi Sorica, cresc, îşi caută rostul,
dar, succesiv, ajung victime ale unei istorii potrivnice: Niculiţă este exclus din
partid într-o şedinţă cu aspect de scenă de teatru absurd pe care romancierul o
regizează cu ştiinţa grotescului unei lumi corupte acţionând în numele unei ideologii
antiumane care condamnă nedrept bazată pe slogane: duşman al poporului, lupta de
clasă, codul eticii şi echităţii socialiste. Condamnat şi întemniţat, Niculiţă îşi pierde
bunul cel mai de preţ oferit omului în viaţă: libertatea, suprimată pentru înscenarea
unei delapidări: o traistă cu cucuruz cu care fusese descoperit în drumul către casă
de către şeful de post, aiuritul de serviciu, insul pripăşit aici, venit de peste munţi,
lipsit de Dumnezeu, ca şi toţi şefii săi, ateii ce conduc ţara spre dezastru. Temniţa cu
care „Neam de neamul lui nu avusese de-a face, în modestia lor, ducându-şi viaţa în
cuminţenia şi frica lui Dumnezeu. Nu le trebuiau legi, căci erau scrise în inima lor,
cu ele venind pe lume, în ele crescând şi ducându-şi veacul‖ (p. 31) echivalează cu
adevărata coborâre în infern, unde cunoaşte suferinţa fără margini, alinată doar de
medic, la rându-i victimă şi condamnat al regimului pentru care păstrarea tainei
profesionale fusese datorie şi jurase.
Vizitat de Rozalia la „vorbitorul” închisorii, unde Niculiţă al ei avea de tras
încă la „carul cel greu‖ (p. 73) este precedată de o portretizare memorabilă în care
sunt topite elementele feminităţii tenace, răzbătătoare ale Mariei Dinului („devenită
pentru toţi sub pana măiastră agârbiceană Fefeleaga. Cu povara ce-o purta acum în
inimă de bună seamă) cu curaj şi spirit de înţelepciune, dăscălind lucrurile şi ieşind
biruitoare la lumină, o făceau să nu se teamă de nimic şi cu atât mai mult de oameni,
fie ei de-ai locului, fie de departe, din străini, ale Marei Bârzovanu a lui Slavici („cu
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chipul ei de mamă previzibilă şi descurcăreaţă. Nici fricile de-adevăratelea n-o
speriau cum de obicei trăiesc femeile...‖ (p. 74), dar şi ale Victoriei Lipan prin
stăpânirea de sine, dominarea durerii nesfârşite. Scena convorbirii dintre soţi în
iadul terestru al temniţei este antologică nu numai prin arta portretizării lor
magistrale, cu sufletele bântuite de contraste: bucurie şi tristeţe, fericirea revederii şi
durerea şi suferinţa pentru pierderea libertăţii ci şi arta descrierii unei naturi –
rezonator sufletesc: „Poate se-aceea şi cerul se împăienjeni, la ceasul revederii, nori
zrennţuiţi mânaţi de-un vânticel subţire, plimbându-se alene pe boltă, după zilelensorite şi călduroare de până atunci‖. Naraţiunea este tensionată interior, dialogul
lor este mai mult mut decât vorbit, iar stilul indirect liber este susţinut constant de
înţelepciunea zicerilor, proverbelor, dictoanelor, cugetărilor dintr-un fond
paremiologic inepuizabil, asimilat de prozatorul Ioan Popa din ştiinţa
folcloristului... Ioan Popa şi imprimând oralitate epicului, caracter reflexiv şi
senzaţia acută, indusă cititorului, de meditaţie asupra existenţei.
În familie, similitudinile destinale sunt realizate prin simetrii, opoziţii şi
antiteze compoziţionale. Miron se însoară devreme, cu o tânără din satul de peste
deal, care la puţină vreme după strămutarea „la alte curţi, la părinţi necunoscuţi‖
este tot mai zvăpăiată, cu o feminitate şi o carismă prin care-l domină pe paşnicul
soţ intrând în conflict cu soacra, punând în faţă o rivalitate ireconciliabilă:
dragostea maternă faţă-n faţă cu iubirea propriu-zisă, cu iubirea erotică. Rănită în
orgoliul matern, iritată de firea voluntară, autoritată a Mariei, libertăţile ei de purtare
alimentează certuri neîntrerupte ajunse în „gura satului”, nepotolite de nimeni şi
finalizate brutal de Rozalia care „ajunsese să-i pună mâna în păr şi să tăvălească
pământul cu ea cu toată vrăjmăşia. Îi trânti bocceluţa cu haine în spinare, îi
deschisese larg poarta şi, pe-aici ţi-i drumul, fată!‖ (p. 104), în sufletele tuturora
cuibărindu-se deopotrivă „disperare devastatoare şi-o deznădejde amară‖ (105).
Miron alege traiul singuratic, lecuindu-se de gândul refacerii unei familii, lăsând-o
pe Maria să-şi alerge calul în relaţii febrile, dând naştere lui Todoruţ, pus în seama
lui Miron, dar crescut de bunicii din partea mamei: Nonu şi Anica. Maria se va
împerechea cu Ioniţă din satul de peste deal, cioban trăind în izolarea de „Capul
Coastei din timpuriul primăverii până în târziul toamnei‖, fiind „transferată în casa
ciobanului‖. De aici va veni să oprească iubirea frăţească a lui Todoruţ pentru
Voichiţa Grancea de pe Grui, fiica lui Victor, care avusese relaţia, tăinută, cu Maria
şi urmarea iubirii lor înflăcărate fusese Todoruţ, „cei doi copii‖ fuseseră plămădiţi
din acelaşi aluat şi relaţia lor risca incestul.
Ca şi tatăl său îşi va pierde libertatea, dar în mod paradoxal nu în timpul
unui regim dictatorial, ci în plină libertate post-decembristă, în timpul unei campanii
electorale pentru alegere de deputaţi când ajutându-l pe Văsălie, cumnatul său,
angajat într-o dispută cu alţi ciobani, fu socotit vinovatul principal, acuzat de
tulburare a liniştii publice şi o tentativă de omor, „la el aflând o armă albă, un cuţit,
drept corpus delicti‖ (p. 151).
Şi pentru Miron temniţa este iadul pe pământ, unde suportă mai uşor lipsa
de libertate decât avansurile amoroase ale unui deţinut făcute într-o noapte şi de
când „viaţa sub zăvor se făcu un calvar‖, iar eliberarea din infernul care-i fusese dat
pentru o vreme îi provocase o bucurie imensă, acasă trăind sentimentul unei depline
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sănătăţi trupeşti şi sufleteşti şi o imensă mulţumire similară, probabil vieţuirii într-o
părticică de rai.
Roman al evocării nostalgice, al rădăcinilor, „Umbrele destinului” este şi
istorie a Marilor Plecări ale celor trei membri ai familiei pentru care viaţa a fost
Mare Trecere şi căutare neîntreruptă a rostului esenţial, primul fiind Niculiţă, răpus
de suferinţa bolii de plămâni şi a privării nedrepte de libertate, privegheat şi plâns
de familia, Rozalia aprinzându-i lumânarea la căpătâi pentru a-i lumina drumul pe
care apucase şi a-i face sufletului mai uşor urcuşul spre cer, iar bănuţul aşezat în
mână spre plata lui Charon luntraşul la trecerea apei Styxului, râu ce separă cele
două lumi: a viilor de cei morţi – ultimii păziţi de Cerber spre a permite doar
intrarea sufletelor şi nu ieşirea lor. E plâns şi de Lăbuş, credinciosul lui căţel ce
„urla a jale şi a pustiu‖, nevrând a părăsi uşor sicriul.
Lume multă venise la îngropăciune spunând „Dumnezeu să-l ierte!” preotul
stăruind asupra suferinţei trupeşti sporită de o nedreptă privare de libertate. Golul
lăsat în urmă în casă şi-n suflete era suplinit de calul Doru, care „străbătu, alături
lor, o parte a drumului nesfârşit‖ spre Măgura, unde era casa veşniciei celor din
Purpura, prin ritual creştin este proiectat în cer şi-n mit.
I-a urmat Rozalia, pentru care viaţa însemnase: „Muncă şi numai muncă”,
acum suferind două atacuri cerebrale, în urma cărora „nu mai distingea între zi şi
noapte, între vedenie şi real‖ (p. 133), tot Doru purtând-o supărat pe „Drumul cel de
pe urmă al stăpânei sale”, ascunltând evangheliile popii şi străbătând „o altă parte a
drumului nesfârşit‖ mutând-o la casa cea nouă de la Măgura nu departe „de cea a
omului ei, a lui Niculiţă‖ (p. 136).
În secvenţele finale, câteva realizate prin tehnica poveştii în ramă, stăruie
imaginea satului-sat, adică satul cel dintotdeauna, în care cei rămaşi susţinând tot
mai greu şi mai anevoios bătălia pentru perpetuarea rânduielilor de demult. Greu,
tot mai greu, căci rândurile lor se împuţinaseră ceva de speriat. Continuau cu puteri
firave să ţină încă steagul sus. Atât cât or mai putea, că-n loc să caute soluţii să
dezvolte satul, să ajute oamenii lui să prospere, satul şi-a luat mâna de pe ei,
părăsindu-i cu totul. După ce cu ei, până nu demult, îşi plătise toate datoriile, acum
i-au lăsat de izbelişte. Cui îi mai pasă de cei ce până ieri fuseseră talpa ţării? Acum
să se decsurce care cum poate, c-aşa-i în capitalism! (p. 156).
La poarta lui Odăiţă, povestea dădu în clocot! Glasuri aspre şi furtunoase
străpungeau zarea prin întunericul clar-obscur al lunii lui gustar‖. Ca la „Hanul
Ancuţei” al lui Sadoveanu, ori ca-n „Poiana lui Iocan” (din „Moromeţii” lui Marin
Preda) povestea este fără sfârşit dezbătând rostul satului tradiţional, ale cărui valori
spirituale sunt evocate nostalgic, iar pământul pentru agonisirea căruia înaintaşii
emigraseră în America să facă bani, iar omul, iar omul ajunge să se lepede de
pământ, să-l înstrăineze, ne mai putându-l lucra. Satul se depopulează. Povestea lui
Puşcău curge la poarta lui Odăiţă învăluindu-i pe cei ce ascultă în mrejele ei,
portretizând admirativ ceteraşi pe strunele viorii cărora era tânguit cântec de alean,
ori de joc şi de jele, stârnind bucuria celor ce dansau învârtita ori haţegana, iar
acum au ajuns la starea „în care toată lumea pare sfădită cu toată lumea” şi „zilele
satului tradiţional par a fi numărate‖. În picioare mai stau întrucâtva, poate chiar în
mică măsură, tradiţia, tiparul tradiţional de gândire şi acţiune, cultura şi graiul.
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Mutate în bună parte în muzeul din mijlocul satului, cândva, cârciumă şi loc de
veselie şi petrecere. Toate cele vechi de odinioară par a sta de vorbă cu spiritele
încorporate în ele de cele ce le-au meşteşugit‖ (p. 171).
Se stinge şi Doru, iar după singurătate, suferinţă, acută senzaţie de om de
prisos, ce nu-şi mai află vreun rost şi Miron, la îngropăciune, Sorica făcuse tot ce
era rânduit şi apoi cu o bocceluţă în care pusese din lăcriţa lăzii de zestre o poză
veche a părinţilor şi o poză a lui Miron, călare pe îndrăgitul Doru, iar din sertarele
bufetului, briciul şi cureaua pe care tatăl îl ascuţea înainte de a se rade – simboluri
ale sufletului casei părinteşti luate cu sine, împreună cu „câteva fire de calapăr‖
rupte din tufa de la fundul casei, parfumul lor urmând s-o însoţească de-a pururi pe
cărările vieţii‖ (p. 183).
S-ar putea glosa mult pe marginea acestui roman în care Ioan Popa
încorporează har evocativ, compune biografii memorabile, pilduitoare,
potrtretizează divers încadrând chipuri de neuitat într-o tipologie variată, analizează
minuţios cute sufleteşti, proiectează destine în topos mitic, descrie peisaje simbolice
(„Un amurg însângerat coborând dinspre Dealu Mare vestea totuşi vreme bună
pentru ziua ce va să vină‖), face să mustească fiecare rând de sevele înţelepciunii
prinse în proverbe, zicători, parimii, dictoane prin care individualizează caractere
sau evenimente. Livrescul bogat din literatura română şi universală susţine povestea
despre viaţă, dragoste, moarte, destin, rost existenţial, iar farmecul limbajului
expresiv este dat de cumpăna dintre oralitate şi reflexivitate.

EUGEN VIRGIL NICOARĂ
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VOCAŢIA DRAMATICĂ A POPORULUI EVREU
1. DAVID – PSALMII, MONODRAME ALE NEVOII DE DUMNEZEU

Din cele o sută cincizeci de monodrame davidiene, se individuali-zează o
multitudine de teme, care mai de care mai interesante, mai pline de substanţă,
mai edificatoare. Am optat pentru trei dintre ele: tema omu-lui care face binele
şi a celui ce săvârşeşte răul (psalmul 37), tema rugă-ciunii ca totală regenerare
umană (psalmul 86) şi tema credinciosului ce se vrea întărit de Dumnezeu
(psalmul 119). Împreună, ele conferă omului liniştea sufletească de care are
nevoie cel ce vrea să se edifice pe sine ca pe o prezenţă plăcută Domnului.
Monodrama binelui şi a răului debutează printr-o asigurare pe care
protagonistul şi-o adresează sieşi: „Nu te mânia pe cei răi/ şi nu te uita cu invidie
la cei care fac răul‖. Suntem siguri că există un motiv bine înte-meiat: „căci sunt
cosiţi iute ca iarba/ şi se veştejesc ca verdeaţa‖.
Ca să te ţii însă departe de primejdia de-a deveni tu însuţi un săvârşitor al
răului, trebuie să îndeplineşti o îndatorire: „Încrede-te în Domnul/ şi fă binele‖,
acestea sunt scutul şi sabia de care ai nevoie. Iar credinţa ta să fie de faţă în toate
acţiunile pe care le întreprinzi.
În plus, „Domnul să-ţi fie desfătarea/ Şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima‖.
Frumoasă această asimilare a desfătării cu Atoatefăcătorul, fiind-că numai o
raportare la El este în măsură să te apere de orice ispite deşarte.
Consubstanţialitatea spirituală om-Dumnezeu este amplificată: „Încredinţează-ţi Domnului calea, încrede-te în El şi El va lucra‖. Când opţiunea ta
este atât de bine precizată, nimic nu va mai putea să te ia prin surprindere. Şi în
tot ce vei face, în permanenţă puterea Lui va spori propriile tale resurse. Iar
roadele pe care le vei culege vor întrece toate aşteptările.
Ajutorul Lui este hotărâtor: „El va face să strălucească dreptatea ta ca
lumina/ şi dreptul tău ca soarele la amiază‖. Cu alte cuvinte, cei ce se vor îndoi
de tine, au toate motivele să fie sceptici în ceea ce-i priveşte.
Omul pentru care Dumnezeu există trebuie să se deosebească de toţi
ceilalţi: „Taci înaintea Domnului şi aşteaptă-L cu răbdare‖. Dar atât tăcerea cât
şi răbdarea sunt printre cele mai greu de menţinut stări. Iar faptul că răul
izbuteşte nu este cazul să te dezechilibreze: „Nu te mânia din cauza celui ce
prosperă în calea lui,/ din cauza omului care îşi vede împlinirea planurilor lui
rele!‖
Este reiterată porunca: „Lasă mânia, părăseşte iuţimea;/ nu te su-păra, căci
aceasta duce numai la rău‖. Cei doi termeni noi – iuţimea şi supărarea – indică
în ce măsură, cu câtă dificultate te poţi opune unei astfel de „prosperităţi‖.
Convingerea funestului deznodământ pentru cei înfeudaţi amintitei
slăbiciuni, reinvocată, şi ea, restituie lucrurilor adevăratele lor contururi:
33

„Fiindcă făcătorii de rele vor fi nimiciţi,/ dar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor
stăpâni pământul‖.
Dramatică este viaţa unui astfel de credincios, pare să spună auto-rul.
Confruntat în permanenţă cu un ideal al binelui, reprezentat de Dumnezeu, atât
de dificil de atins, şi încă mai greu de menţinut, şi com-parat neîncetat cu
„beneficiile‖ celui rău, efemere şi ele, dar palpabile, viaţa este un mereu
reînnoit prilej de renunţări. Îţi trebuie o tărie ieşită din comun să perseverezi în
sensul binelui.
Sentimentul efemerităţii, pus faţă în faţă cu cel al dăinuirii, subli-niază lipsa
de miez a celui dintâi: „Încă puţin timp şi cel rău nu va mai fi;/ Te vei uita la
locul unde era şi nu va mai fi‖. Şi al savurosului conţinut din cel ce
preconizează, din nou, dăinuirea: „Cei blânzi moştenesc pă-mântul/ şi se vor
desfăta în belşug de pace‖.
Un adevărat spectacol se înfiripă sub ochii acestuia din urmă: „Cel rău face
planuri împotriva celui drept/ şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui‖. Nu-i această
„scrâşnire din dinţi‖ semnul nevolniciei lui şi atestarea imensei puteri a celuilalt?
Participantul de onoare la acest spectacol este Însuşi Atotputernicul: „Domnul
râde de el,/ căci vede că-i vine şi lui ziua‖.
Omul rău e tot timpul subminat de desperare: „Cei răi trag sabia şi îşi
încordează arcul/ ca să doboare pe cel nevoiaş şi sărac,/ ca să înjun-ghie pe cei
ce umblă pe calea dreaptă‖. Efortul le este însă în van: „Dar sabia lor intră în
însăşi inima lor/ şi li se sfărâmă arcurile‖. Dorindu-şi victime ajung ei înşişi
propriile lor victime.
Un sentiment de siguranţă şi de seninătate pune stăpânire pe cel bun: „Mai
mult face puţinul celui drept/decât belşugul multor răi‖.
Acest sentiment este amplificat: „Domnul cunoaşte zilele oameni-lor
cinstiţi;/ şi moştenirea lor ţine pe vecie‖.
În ciuda tuturor acestor asigurări, lupta din sufletul omului întreg continuă
să se dea ca în cea dintâi zi a vieţii lui conştiente. Regele pare să insinueze că
omul îşi merită numele de om doar atâta vreme cât această luptă din el însuşi
durează. „Domnul întăreşte paşii omului/ şi astfel El îşi găseşte plăcere în calea
lui‖. Întărirea paşilor nu-i oare sinonimă cu necesitatea de a continua bătălia?
Încrederea care-l caracterizează se bizuie pe o îndelungată expe-rienţă:
„Am fost tânăr şi am îmbătrânit,/ dar n-am văzut pe cel drept pără-sit,/ nici pe
urmaşii lui cerşindu-şi pâinea‖. Nu-i oare omul care nu-şi cerşeşte pâinea
varianta cea mai de dorit a demnităţii? Ştiut fiind că dem-nitatea este pentru
evrei trăsătura cea mai definitorie. Una din tainicele întrebări pe care evreul o
adresează aproapelui său este – câtă demnitate sălăşluieşte în fiinţa ta şi am să-ţi
pun ce fel de destin vei avea?
Monodrama se încheie pe acelaşi fond de speranţă: „Scăparea celor
drepţi vine de la Domnul;/ El este tăria lor în timp de necaz./ Domnul îi
ajută şi-i salvează;/ îi scapă de cei răi şi-i mântuieşte,/ pentru că se încred în
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El”. Dar perspectiva altor şi altor încercări nu a fost eliminată. Nici nu s-a
vrut eliminată. Fiindcă încercările şi luptele de care avem parte sunt o
garanţie că vom aspira să ducem o viaţă întru Domnul.
Încercările şi luptele care ne sunt rezervate reprezintă cantitatea de
dramatism necesară ca viaţa să nu-şi epuizeze vreodată interesul de a fi trăită şi
proiectată pe cosmicul ecran al năzuinţei de a dăinui fiind drept, cinstit,
neîncetat săvârşitor de bine...
Psalmul 86 poate fi considerat un alt tip de monodramă, în care, pe lângă
cei doi protagonişti de până acum, apare şi un al treilea, un protago-nist spiritual,
al cărui nume este Rugăciunea.
Importanţa rugăciunii în istoria umanităţii este covârşitoare. Popoarele politeiste recurgeau la invocaţii adresate zeilor sau forţelor naturale.
Invocaţia însă este aproape totdeauna un act ce rămâne exterior celui care o
practică. Poate şi pentru că oficiantul simte că o adresează în gol. Nimănui.
De aceea nici nu se aşteaptă răspuns...
Evreii sunt cei care au înlocuit invocaţia cu rugăciunea. „Înlocuit‖, nu-i
termenul cel mai propriu. Mai potrivit ar fi să spun că au ... inventat rugăciunea.
Şi ea, rugăciunea, s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante invenţii
spirituale.
Ceea ce individualizează rugăciunea este, în primul rând, existenţa unui
adresant. Cu şaptezeci şi două de nume, e adevărat, dar având o identitate
cosmică de-a dreptul fabuloasă. Cele şaptezeci şi două de nume îi definesc
atributurile distincte care le-au fost revelate celor doritori să comunice cu El.
Mai bine zis, să participe la comuniunea cu El. Comu-nicarea este doar la nivel
verbal, în timp ce comuniunea are în vedere totul.
Regele David a intuit însemnătatea rugăciunii. Şi a învestit-o cu rolul de a-i
dezvălui Domnului frământările nenumărate, dar şi rarele clipe de linişte,
entuziasmul dar şi depresiunile, bucuriile şi tristeţile. Cărora să le răspundă în
stilul său inconfundabil, în care le-a răspuns lui Avraham şi Isac, lui Iacov şi lui
Iosif, lui Moise şi, iată, lui însuşi, regelui poet, regelui dramaturg.
Care este acest inconfundabil stil? Rostirea. Dumnezeu nu vorbeşte.
Dumnezeu rosteşte. Vorbele au propria lor încărcătură terestră, care le face
uşoare şi greoaie, avântate şi împiedecate, luminoase şi obscure. Rostirea are
imaterialitate celestă şi audibilitate pământeană. Dar un soi aparte de
audibilitate. Prea puţini sunt aceia care au privilegiul de a distin-ge sonurile
rostirii Sale. Regele David face parte dintre aceşti „prea pu-ţini‖. Şi fiindcă
distinge sonurile rostirii Sale, are neţărmurita fericire de a-i împărtăşi ce se
întâmplă cu el însuşi.
Iată-l pe Rege, dezvăluindu-i-se: „Pleacă-ţi urechea, Doamne, şi ascultămă,/ Că sunt îndurerat şi lipsit‖. Ce temei dramatic, formulat din capul locului!
„Păzeşte-mi sufletul, căci sunt evlavios”, evlavia este cea mai sublimată stare a credinţei, tărâmul în necuprinsurile căruia orice minune este
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posibilă. „Scapă, Dumnezeule, pe slujitorul Tău care se încrede în tine”.
Omul, chiar cel din imediata vecinătate a Domnului, continuă să fie mun-cit,
chinuit chiar, de imperfecţiunile vieţii pe care oricât se străduieşte să-i
elimine impurităţile, tot rămân destule.
Apelul are ştiinţa de a creşte, amplificându-şi astfel ecoul: „Ai milă de
mine, Doamne,/ căci toată ziua strig către tine‖. Ce clocot trebuie să fie în fiinţa
unui astfel de om! Cât zbucium nestăvilit!
El nu vrea bunuri pământeşti. S-a convins de deşertăciunea tuturor. Dar
imploră: „Înveseleşte sufletul slujitorului Tău,/ Căci la tine, Doamne îmi înalţ
sufletul‖. Ceea ce pretinde este incomparabil mai greu să pri-mească. Fiindcă
veselia depinde de firea pe care o are implicantul. Iar firea unui om care şi-a
făcut din gândirea tuturor problemelor omeneşti un ţel n-are cum să fie una
veselă.
Norii din sufletul regelui sunt apăsători: „Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să
ierţi/ şi plin de îndurare cu toţi cei care Te cheamă‖. Nu-i uşor să conduci
destinele unui regat ai căror locuitori sunt, fiecare în parte, şi toţi la un loc,
însufleţiţi de conştiinţa propriei valori. Pe oamenii comuni îi mai poţi ademeni
cu unele, cu altele, dar pe cei care ştiu şi cât preţuiesc dar, pe deasupra, mai
cunosc şi valoarea fiecărui lucru în parte, cum să-i aduci la un numitor comun?
Cel mai bine ar fi să nici nu încerci să-i aduci la un numitor comun. Să-i laşi să
se dezvolte în propria lor lege, deoarece ştii, doar, că şi a lor este tot legea ta!
Ce bine ar fi să fie aşa! Dar nu-i: „Dumnezeule, nişte îngâmfaţi s-au
sculat împotriva mea,/ o ceată de oameni violenţi vor să-mi ia viaţa/ şi nu se
gândesc la Tine”. Faptul acesta este un avantaj pentru el şi un mare
handicap pentru ceilalţi: „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndu-rător
şi milostiv,/ Încet la mânie şi bogat în bunătate şi adevăr”. Evident, toate
atributele invocate îi sunt favorabile lui şi potrivnice duşmanilor. Favorabile
lui deoarece este conştient de marea putere reprezentată de El, în vreme ce
vrăjmaşii, ignorându-l, n-au cum beneficia în vreun fel de generoasa
asistenţă.
Simţim cum norii grei, amintiţi anterior, se destramă şi zarea tot mai
limpezită se arcuieşte deasupra-i: „Îndreaptă-ţi privirile spre mine şi ai milă de
mine;/ Dă tărie slujitorului Tău/ şi scapă pe fiul roabei Tale!‖
Duşmanii nu înţeleg relaţia privilegiată dintre Dumnezeu şi „fiul roabei
Sale‖, dar de văzut văd ceea ce se petrece: „Fă un semn pentru mine,/ ca
vrăjmaşii mei să vadă şi să se ruşineze/, căci Tu m-ai ajutat şi m-ai mângâiat,
Doamne!‖
Luptei cu sine din monodrama anterioară îi este asociată acum bătălia cu
vrăjmaşii săi, vrăjmaşi care prin număr şi forţă pot să-l cople-şească. Şi l-ar
copleşi dacă de partea lui nu ar fi Cel care întotdeauna s-a dovedit supremul
apărător.
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Psalmul 119 este şi el o monodramă de factură deosebită. Actorul din
centrul ei este un om pentru care Dumnezeu reprezintă tot binele care se poate
imagina: „Ferice de cei fără prihană, în calea lor/ Care umblă în legea
Domnului./ Ferice de cei care păzesc mărturiile Lui,/ care-L caută din toată
inima lor,/ care nu fac nici o nedreptate/şi umblă pe căile Lui‖.
Dumnezeu reprezintă tot binele, dar pentru împlinirea lui este nevoie ca
statornicirile stabilite de El să se bucure de întregul respect: „Tu ai poruncit
îndrumările tale/ Ca să fie păzite cu grijă‖. Dar o astfel de împlinire nu-i o
treabă uşoară: „O, de ar ţinti căile mele/ la păzirea orân-duirilor Tale!/
Atunci nu voi fi ruşinat,/ la vederea tuturor poruncilor Tale‖.
Discipolul are nevoie de timp pentru a se pătrunde de lumina izvorâtă din
îndrumările Lui: „Te voi lăuda cu inima curată,/ când voi învăţa hotărârile
dreptăţii Tale‖.
Râvna cea mai aleasă îl însoţeşte: „Vreau să păzesc orânduirile Tale:/ nu mă
părăsi de tot!‖ Totuşi, simte că nu face destul pentru ca să se bucure de întregu-i
sprijin.
Calea o intuieşte: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?/ Îndrep-tându-se
după cuvântul Tău‖. Asemeni tânărului şi el, deşi nu mai are anii acestuia, şi-a
înscris viaţa pe unica orbită demnă de a fi urmată: „Te caut din toată inima mea;/
nu mă lăsa să rătăcesc de la poruncile Tale‖.
Ca de fiecare dată, şi acum, dramatismul situaţiei este major. David crede,
vrea să fie aşa cum trebuie, cum este plăcut Domnului său, depune eforturi
susţinute în acest sens, dar mereu există ceva, pe care nu-l poate prea bine
preciza, dacă ar izbuti să-l precizeze, cu siguranţă totul ar arăta altfel, dar el nu
reuşeşte această performanţă, îl împiedică.
Dramatismul este sporit şi de faptul că poetul-dramaturg simte că tot răul
vine de undeva din el însuşi şi nicidecum dinspre Celălalt. Dacă şi Celălalt ar
avea partea Lui de vină, atunci ar fi mult mai uşor, dar Celălalt este ireproşabil.
Aşadar în el însuşi este răul. O, de i-ar da de capăt!
Rareori drama din sufletul cuiva a fost mai impresionantă. Fiindcă poate
niciodată n-a existat un om care să dorească cu mai multă ardoare rangul de
slujitor desăvârşit al Domnului, dar care să simtă, în acelaşi timp, că între
dorinţă şi înfăptuire este o distanţă ca de la Cer la pământ.
Demn de admirat este de aceea necontenitul efort depus de mult chinuitul,
pe care nu-l dezarmează nimic din ceea ce pe alţii i-ar pulveriza cu
repeziciunea cu care o flacără arde gâza care-i dă târcoale: „Deschide-mi ochii,
ca să văd/ lucrurile minunate ale legii Tale!‖
Un împovărător sentiment îl însoţeşte: „Sunt un străin pe pământ;/ nu-mi
ascunde poruncile Tale‖. Mai curând ar fi trebuit să spună, poate, revelează-mi
poruncile Tale. Deşi, dacă poruncile i-ar fi revelate, el ar fi silit să le urmeze,
orbeşte, ceea ce nu este în spiritul unui evreu, el prefe-rând întotdeauna
impunerii forţate opţiunea personală chiar dacă ea este întârziată de deliberările
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care o preced în mintea lui necontenit eferves-centă. Şi iată că ceea ce s-a vrut
„îndreptare‖ se vădeşte a fi o sugestie grăbită, superficială. A mea.
Lăsându-i ascunse poruncile, şi nu impunându-i-le în vreun fel, Domnul
are garanţia că discipolul său va stărui în desocultarea lor până ce îi vor
deveni la fel de limpezi ca picătura de rouă. Colosală psihologie, atât a
Iniţiatorului cât şi a discipolului-receptor, în cele din urmă ambele tabere
fiind în considerabil câştig.
Strigătul care se înalţă acum din făptura discipolului: „Totdeauna mi se
frânge sufletul de dor/ după judecăţile Tale‖ este definitoriu atât pentru regele
David cât şi pentru seminţia căreia îi aparţine. Este o dublă emblemă – a părţii şi
a întregului, între cele două tipuri de entităţi circu-lând aceleaşi efluvii cosmice
care-i fac atât pe oameni, cât şi seminţia de o esenţă cu eternitatea.
Indiferent de ceea ce se petrece în jurul său, alesul este racordat pe
lungimile de undă ale Domnului: „Să tot stea cei mari şi să vorbească împreună
împotriva mea/ Robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale‖. Sublim acest
„cugetă adânc‖, sublim pentru că nimeni nu e mai sigur de reuşita sa, măcar
finală, ca omul care gândeşte astfel, fiindcă rodul nu va fi unul întâmplător, ci
corespunzând esenţialităţilor firii.
Ceea ce imploră regele este un mai bine spiritual şi sufletesc: „Depărtează
de la mine dispreţul de care mă tem‖, este într-adevăr o dole-anţă semnificativă,
deoarece nimic nu evidenţiază mai elocvent un com-plex de inferioritate decât
acest element insinuant distructiv.
Este înspăimântat, nu personal, ci gândindu-se la condiţia umană, în
general, de aceia ce o fac pe superiorii, dar, în fond, sunt nişte dezolante
nimicuri: „Nişte îngâmfaţi îmi aruncă batjocuri,/ totuşi eu nu mă abat de la legea
Ta‖. În plus, „Funiile celor răi mă înconjuraseră,/ dar n-am uitat legea Ta‖.
Această consecvenţă în legea Domnului vădeşte măreţia rege-lui. Fiindcă nimic
nu este mai rar printre oameni decât consecvenţa apli-cată lucrurilor înălţătoare.
„Bucatele‖ spirituale au o savoare pe care numai cele mai minunate roade
ale firii le au: „Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele/ Mai dulci
decât mierea în gura mea‖. Şi e normal să se întâmple aşa: „Prin învăţăturile
Tale am devenit priceput,/ de aceea urăsc orice cale a minciunii‖. Este anticipată
aici, o descoperire de ordin medical făcută mult mai târziu, şi anume că
minciuna deteriorează, ca nimeni alta, sănătatea lăuntrică a omului. Mincinosul
introduce prin vorbele lui otrava neadevărului în el însuşi, nerealizând
distrugătorul impact al cărui autor este el însuşi.
O frumoasă, dar şi foarte dramatică legătură descoperă autorul între
propriile sale puteri şi învăţătura datorată izbăvitorului: „Viaţa îmi este necurmat
în mâna mea/ dar eu nu uit legea Ta‖. Şi cum ar putea-o uita când: „Nişte răi miau întins curse,/ dar eu nu m-am rătăcit de la îndru-mările Tale‖.
În aceste condiţii, e normală hotărârea lui: „Am făcut judecată şi dreptate:/
nu mă lăsa în mâna asupritorilor mei!/Ia sub ocrotirea Ta binele slujitorului Tău/
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şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi‖. Când duşmanii sunt demni de respect,
lupta cu ei te onorează. Când însă ei sunt nişte burdufuri de ifose, şi ce sunt
îngâmfaţii altceva decât astfel de burdufuri?, te simţi depreciat de contactul cu
ei.
Finalul monodramei instituie acelaşi principiu al reciprocităţii, prezent în
toate celelalte, singurul în măsură să confere ambilor partici-panţi sentimentul
dreptăţii: „Am rătăcit ca o oaie pierdută: caută pe sluji-torul Tău,/ căci n-am
uitat poruncile Tale‖.
Ne-am aflat, analizând doar trei dintre monodramele lui David, în faţa unui
univers prin excelenţă teatral. Marele protagonist este Dumnezeu, iar actorul care
ocupă scena văzută este un om pentru care viaţa-i atât de plină de substanţă,
încât merită să înfrunţi orice, cu condiţia să izbuteşti să-i descoperi neasemuitele
frumuseţi.
ELENA COSTACHE

IN MEMORIAM
Mariana Flămând. Un glas din adâncul tăcerii16

Florile pocăinţei – singurul volum de
versuri al Marianei Flămând (n. 29 dec. 1953,
oraşul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud - d. 15
martie 2015, Bucureşti), apărut cu un an înainte de
a pleca
dincolo, spre marele abis al tăcerii – sunt crâmpeie
din inflorescenţa care a reprezentat pentru autoare universul religios şi
implicit existenţa în sine. A mai publicat în 1982 Aventura lemnului – ,,o
carte de graniţă între ştiinţă şi literatură, unde rigoarea datelor tehnice se
împleteşte armonic cu poezia pădurii‖, cum defineşte Tudor Opriş volumul
16

Acest material a fost realizat cu sprijinul fiului doamnei Mariana Flămând (căsătorită
Ardeleanu), Mihai Ardeleanu. Am utilizat în citarea versurilor ediţia: Mariana Flămând,
Florile pocăinţei, Făgăraş, Ed. Agaton, 2014, 36 pp.
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în ,,500 debuturi literare‖, Bucureşti, Ed. Porto-Franco, 1991 – şi în 1985
Prietena noastră Pădurea. Poezie a scris toată viaţa şi a presărat-o încă din
timpul liceului prin diverse reviste literare şi antologii. Şi-a încercat talentul
şi în poezia pentru copii, în anul 1984 acordându-i-se unul dintre premiile
unui concurs literar pentru poeziile Brăduleţul şi Cântec de leagăn. Despre
pasiunea ei pentru scris relatează în deschiderea volumului de versuri:
,,Urmează o perioadă de anonimat în care am scris foarte puţin şi doar pentru
sufletul meu. Actual mi-au revenit nostalgiile lirice uitate şi împachetate, ce
s-au concretizat într-o nouă apariţie (Florile pocăinţei, n.m.).‖
Volumul de versuri Florile pocăinţei (2014) este cu adevărat un liant între
omul delicat şi discret care a fost aceasta şi noi, cei care o citim şi abia acum
o percepem poate cu adevărat. Virgil Şerbu Cisteianu scria undeva că
amintindu-ne de cei care nu mai sunt îi redăm vieţii şi sublinia că unul dintre
modurile în care putem rămâne în memoria posterităţii este cartea pe care neam însemnat numele, cartea pe care am scris-o în existenţa noastră efemeră
şi care ne poate eterniza. Simt mai bine aceste adevăruri şi ele devin pentru
mine o certitudine acum când recâştig un om prin opera sa. Un om pe care
dintr-o ignoranţă inexplicabilă nu am avut timp să-l văd până acum la
adevărata lui valoare.
Titlul Florile pocăinţei – îl apropiem inevitabil de cartea populară
Floarea darurilor şi chiar de baudelairianele Florile răului prin ideea de
inflorescenţă, desigur metaforică – nu are doar o conotaţie religioasă, ci
concentrează chiar esenţa poeziei din paginile volumului prin referirea la
multitudinea de stări prin care trece eul poetic. Universul poeziei este, aşa
cum era de aşteptat, unul religios, în care noţiunea de pocăinţă este percepută
în sensul de stare existenţială, de regret înţeles în sens constructiv, care ţine
omul, după cum remarcă Doru Popovici, într-o smerenie christică. Un
univers delicat, feminin, familiar autoarei, din care se resimte autenticitatea
trăirii pe care o redă, în care suferinţa nu este etapa finală, punctul ultim al
existenţei, nu înseamnă regres, ci un permanent punct de pornire spre
regăsirea de sine.
Adânca tăcere, poezia care deschide volumul, este o adevărată ars
poetica, o poezie programatică, aşezată nu întâmplător în faţa mănunchiului
de versificări. Surplusul de vorbe (,,cuvinte deşarte‖, p. 5) extenuează fiinţa
umană care se individualizează prin pregnanţa trăirii spirituale şi aceasta îşi
află remediul ultim interiorizându-se (,,cobor în abisul tăcerii‖, p. 5‖) şi
detaşându-se de preocupările inutile şi efemere ale cotidianului: ,,când cele
ale lumii le-am uitat‖ (p. 5).
Timpul oportun meditaţiei, contemplaţiei şi chiar extazului (,,Ochii nu
mai văd năluciri./ Auzul cheamă nemărginirea‖, p. 7), deschiderii spre
spaţiul sacru este noaptea, timpul tainic al tăcerii, al rugii (,,cuvinte siderale‖,
p. 7), când suferinţa pare să copleşească fiinţa umană (,,Aripile de dor mă
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dor‖, p. 7) care aspiră spre desăvârşirea spirituală. Trăirea interioară variază
în raportarea la această metanoia, această schimbare a modului de a se
percepe pe sine în contextul unei noi viziuni asupra transcendentalului, când
rugăciunea însăşi devine tăcere (,,cuvintele sunt de prisos,/ îngheaţă‖, p. 8) şi
singurul act uman posibil rămâne plânsul. Şi această complexitate a trăirii
este posibilă doar datorită intervenţiei celuilalt, a interlocutorului – un
element care diferenţiază poezia Marianei Flămând, de pildă, de lirica
argheziană, din care lipseşte replica, dovada receptivităţii, prezenţa
Divinităţii şi singura stare posibilă rămâne aşteptarea frustrantă şi
neroditoare –, acesta fiind cel care realizează un itinerar diferit de cel al
omului, ajungând până la kenoză (,,Domnul se pocăieşte/ în abisul sufletului
meu‖, p. 8), ceea ce destinde şi alină: ,,cerurile se deschid/ şi binecuvintează/
pământul inimii/ rodeşte lauda/ seminţe de pace‖ (p. 8).
Speranţa, aşteptarea resemnată şi împlinită în final, delicateţea imaginilor
sugerate, familiarizarea autoarei cu microcosmosul în care fiinţează şi pe
care încearcă să-l facă accesibil prin intermediul versificărilor, toate aceste
aspecte contribuie la o bună receptare a poeziei. Fie că înfăţişează momente
esenţiale din istoria biblică noutestamentară – ca puncte de referinţă între
trecutul sacru şi prezentul contemplativ –, fie că surprinde diferite nuanţe ale
trăirii sale, ale experienţei ei spirituale – regret, dorinţa de schimbare şi de
ascensiune spre o spiritualizare progresivă, spre o perfecţiune care îi este
limitată prin statutul ei uman, dar spre care aspiră permanent, entuziasm,
bucuria trăirii şi a cunoaşterii –, fie că propune modele, mesajul este profund,
autentic, credibil. Tablourile scripturistice (precum Naşterea Pruncului Sfânt)
se întrepătrund cu portretizări complexe care iau deseori formă imnică
(precum chipul Sfântului Ioan Botezătorul) şi cu mărturisiri şi reflecţii
creştine. Poezia este imn (Osana), psalm (se menţine ideea de luptă
interioară, de suferinţă, dar şi de izbândă, distingându-se în final recunoştinţa
pentru eliberarea spirituală din tenebrele ignoranţei şi ale incertitudinii,
cererea şi mulţumirea se întrepătrund ca în psalmii biblici), meditaţie
(Războiul nevăzut) sau parabolă (Semănătorul).
Mai multe poezii evocă momentul Naşterii Pruncului, care este
permanentizat (,,astăzi‖, p. 12), care este inevitabil corelat cu scena patimilor
(,,Lângă iesle Maica Sfântă rugăciune aduce/ cu gândul răstignit dincolo de
cruce‖, p. 12) şi care se petrece concomitent cu comemorarea evenimentului
biblic, reactualizându-se veşnic: ,,Cântări înălţăm pe pământ‖ (p. 12). În
acest context sacru se distinge imaginea impresionantă a magilor care se
individualizează prin tenacitatea şi prin fermitatea deciziei de a se împărtăşi
de taina sfântă: ,,magi cu candela în priveghere/ cercetează bolta gândului
smerit‖ (p. 12). Bunavestire este percepută ca o necesitate stringentă în
circuitul existenţei, atât la nivel general (,,cetatea robită‖, p. 6), cât şi la nivel
uman: ,,spre înnoirea firii adormite‖ (p. 6). Personajele biblice pe care le
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zugrăveşte au o caracteristică evident comună: discreţia. Astfel, Pruncul este
,,smerit şi blând‖ (p. 18), Fecioara ,,aşteaptă în tăcere şi ascultare‖ (p. 17) şi
este ,,umilă şi smerită‖ (p. 22), Ioan Botezătorul este un ,,înger în trup‖ (p.
18) iar cel care doreşte să-şi aproprieze învăţătura creştină trebuie să fie
,,smerit şi umil‖ (p. 21). Sfânta Ecaterina este ,,floarea Alexandriei (…)/
floare rară/ în grădina îngheţată‖ (p. 15), căreia spaţiul profan în care trăieşte
nu-i oferă decât martiriul care dobândeşte însă, prin prisma asumării
creştinismului, valenţe sacramentale: ,,Mireasa păşeşte spre altar,/ spre
Mirele veşnic smerit/ pe lemnul crucii‖ (p. 15).
În versuri persistă teama nedeplinătăţii întoarcerii spre sine şi spre
mesajul evanghelic, a imposibilităţii menţinerii unui statut primit la naştere,
acela al purităţii iniţiale (,,Schimbat-am crucea cu podoabe/ şi frumuseţea
mi-am sluţit,/ m-am afundat în roşcovele goale/ şi tot ce am primit am
rispit‖, p. 20) – se evidenţiază în permanenţă trimiterile spre contextul
parabolelor scripturistice. Rugăciunea este modalitatea care favorizează
contemplarea, extazul, perceperea compatibilităţii lumii cu sfera divină,
posibilă printr-o destindere completă: ,,E ceas de taină în Ierusalimul
Ceresc./ Mintea uimită urcă-n rugăciune./ Arcade de lumină adâncul
străjuiesc./ Pacea se pogoară peste lume‖ (p. 22). Nu lipseşte nici imaginea
dinamică a clopotului, care accesibilizează ruga unei comunităţi umane –
care o prelungeşte pe cea individuală – şi care el însuşi pare să devină
elementul de legătură între teluric şi celest: ,,adună într-o limbă vie/ Prinos
de rugăciune, de lacrimi şi de cânt‖ (p. 11).
Chipul mamei şi evocarea copilăriei se suprapun în acelaşi tablou al
plecării, al pierderii universului primordial – unde nucul este un fel de axis
mundi al acestuia –, al timpului ireversibil şi al unei etape existenţiale
încheiate: ,,ceasul din turn s-a oprit neîntors‖ (p. 10). Imaginea mamei, a
persoanei care pare mai degrabă desprinsă din seria tablourilor religioase
decât din realitatea vieţii, poate fi aşezată în galeria personajelor memorabile
din poezia lui Octavian Goga (de poet apropiind-o pe autoare chiar originea
ei ardelenească, fiind şi ea crescută mai târziu în timp, ca formaţie, lângă
aceeaşi vatră culturală, umanitară şi valorică). Mesajul, nonverbal doar, este
decodificat numai printr-o maturizare socio-afectivă: ,,Abia acum am înţeles
deplin/ zâmbetul tău duios, cuprins de teamă/ când mă priveai tăcută, dar
senin/ cu ochi descinşi parcă dintr-o icoană‖ (p. 10). Sentimentele materne
de mai târziu ale femeii mature (fostul copil) sunt mult mai profunde decât
ale mamei. Suferinţa ei (,,în fiecare dimineaţă/ lângă pat,/ mă aşteaptă o
cruce‖, p. 13) este amplificată de nedesăvârşirea celor apropiaţi (,,se agaţă de
cruce/ neputinţele fiului meu‖, p. 13), ceea ce are consecinţe imprevizibile de
dimensiuni vaste (,,crucea plânge‖, p. 13) şi duce la aşteptări imposibile, de
tipul dorinţei asumării christice a imperfecţiunii explicabile: ,,Mi-aş fi dorit
să pot purta mereu/ pe umerii umili amara-ţi neputinţă‖ (p. 24).
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Necesitatea unui timp, altul decât cel trăit în prezentul confesării, este
resimţită continuu, căci dacă uneori sperie imensitatea timpului, alteori
îngrijorează efemeritatea lui. Acest fapt se întâmplă cu cei care îşi stabilesc
noi şi noi limite, praguri şi ţinte ale vieţii lor. Nu lipsesc nici momentele de
incertitudine, de frământare, de confuzie, fireşti în contextual uman (,,Te
caut, Doamne, unde eşti Tu oare?‖, p. 43), care sunt depăşite prin
conştientizarea autodepăşirii: ,,să urc dincolo de mine‖ (p. 43). Universul
poeziei Nelinişte este sumbru, predomină ceaţa densă, mult întuneric, numai
negură (p. 28) iar licărirea de lumină este inconsistentă; femeia mironosiţă
însăşi, având în faţa ei ,,Lumina luminii‖ (p. 25), nu o percepe şi este
incomodată de propria-i eroare. Probabil că Damascul este pragul pe care
trebuie să-l experimenteze cel care va deveni mai târziu psalmist, practicant,
misionar, cel care va ajunge la certitudinea deplină, strigând arghezian Este!.
Asemănătoare unor balade populare sunt poeziile Vis şi Al doilea vis, cu o
versificaţie simplă, în care se simte dramatismul mesajului. Pare să fie
prezentat un univers aproape absurd (,,Drumul se deschide/ şi se-nchide‖, p.
47) şi atipic (,,Nuntă fără mire‖, p. 47, ,,Botez fără naş‖, p. 49), în care
izbăvirea este percepută ca ieşire din oniric: ,,Lângă cer închis/ te-ai trezit
din vis‖ (p. 48), ,,lângă iad deschis/ te-ai trezit din vis‖ (p. 49). Raportarea la
câmpul semantic al lemnului (autoarea fiind profesor inginer în Prelucrarea
lemnului, în 1983 absolvind Universitatea din Braşov de Industrializare a
Lemnului) se observă pretutindeni în poezie. Iisus este un ,,sărman tâmplar‖
(p. 40), omul care nu-şi valorifică potenţialul primordial şi talanţii este un
,,pom uscat‖ (p. 34), lemnul este materialul crucii lui Hristos şi a muritorilor
(,,lemnul crucii‖, p. 35) şi a altor obiecte bisericeşti: ,,Din lemnul Sfintelor
Catapetesme/ răsar icoane binecuvântate‖ (p. 42).
Nu lipseşte nici perspectiva asupra copiilor condamnaţi la necunoaştere,
aflaţi în incapacitate psihică, al căror rost în univers este doar existenţa
imediată şi în mijlocul cărora autoarea şi-a desfăşurat cariera didactică.
Compasiunea transcende fiinţa celui care priveşte şi este invocat Cel care-i
poate restabili miraculos pe ,,copiii nimănui‖ (p. 31). Tabloul este tulburător:
reţine atenţia privirea lor rătăcită (,,Uşi sparte de priviri bolnave‖, p. 30) şi se
distinge vocea lor stridentă: ,,Ţipăt peste ţipăt‖ (p. 30). Reduşi la instinctele
primare, copiii sunt tributari hranei şi somnului, reacţionând doar la stimuli
pavlovieni, efortul culturalizării fiind inutil: ,,Istoviţi de munca în zadar‖ (p.
30). Scena întrece imaginile bacoviene ale degradării umane, deoarece
lipseşte orice relaţionare dintre aceştia şi educatori. Din lirica bacoviană
rămâne dansul (în acest context stă sub semnul trivialităţii iar legănatul este
forma lui cea mai crâncenă în coborârea pe scara subumanităţii), muzica este
redusă la nişte ,,note false‖ (p. 31), se menţine râsul spasmodic (,,hohot
isteric‖, p. 31 şi ,,rânjet tâmp‖, p. 30) şi predomină isteria, care este
contaminantă: ,,Frământaţi de draci şi de incendii,/ storşi de centrifuge
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abisale‖ (p. 30). Compasiunea este şi ea excesivă: ,,O, Doamne, vino să-i
vezi!‖ (p. 30).
Muzicală şi picturală, discretă şi rafinată, elegiacă, sobră, bine închegată,
autentică, poezia Marianei Flămând rămâne un punct de referinţă în poezia
feminină religioasă prin profunzimea trăirii surprinse, prin gravitatea
mesajului transmis şi prin bogăţia inestimabilă a valorilor umane promovate.
MARIANA FLĂMÂND
Adânca tăcere
Ispitită de cuvinte deşarte
cobor în abisul tăcerii
pe dale de marmură neagră
arzând filacterii
să ajung acolo unde vieţuieşte
lumina unui gând preasfânt
un nume blând, ce poartă nemurirea
cu slavă, dăruind neîncetat
pacea care covârşeşte mintea
când cele ale lumii le-am uitat.
Cândva, copilăria
Ceasul din turn s-a oprit neîntors
ploaia despică cărări mari, cât vaduri
se-adună tot mai multe depărtări
în nucul greu împovărat de ramuri
Copilăria a rămas să doarmă
lângă o vatră transilvană
eram acasă într-o zi de toamnă
şi tu mă pregăteai de drumuri, mamă
Abia acum am înţeles deplin
zâmbetul tău duios, cuprins de teamă
când mă priveai tăcută, dar senin
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cu ochi descinşi parcă dintr-o icoană.

Spre Damasc
Singură şi străină printre statui de lut
am vremuit în catacombe de gheaţă
până când un cutremur a deschis
în bolta cenuşie o fantă, prin care
raze blânde mă orbeau
răvăşindu-mi cugetul tăcut
cum oarecând în drumul spre Damasc
Soarele vieţii s-a făcut cunocut.
Mergeam firavă-n umbra serii
când spini tociţi mă împingeau
aşreptând căldura mângâierii
ca pe cel mai minunat balsam.
Cărări şerpuitoare ocoleam
cu faţa obosită de sudoare
Te caut, Doamne, unde eşti Tu oare?
în care timp şi-n care loc
Te pot afla cu gândul tot?
Să nu mai şovăiesc cu paşii grei
pe căi neumblate, amarnice căi,
în drumul care duce spre Tine,
dă-mi, Doamne, putere să urc
dincolo de mine.
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INTERVIU CU FIULPOETEI
,,A fost, este și va fi icoana vieții mele, un model de demnitate, de
credință, de smerenie și de dragoste.” Interviu cu Mihai Ardeleanu
Elena Costache: - Mă bucură faptul că ai acceptat să răspunzi
solicitării mele de a creiona în cuvinte chipul doamnei Mariana
Ardeleanu. Am perceput-o pe colega mea ca pe o persoană firavă,
delicată, tăcută, pe cât de discretă, pe atât de profundă, de demnă şi de
sigură pe ea. Privind-o şi ascultând-o, aveam impresia că nu o înţeleg în
totalitate, că avea un adânc care-mi scăpa. Dar niciodată nu am asociat
interiorizarea ei cu pasiunea pentru scris. Tu, fiind cel mai aproape de
ea, cum ai simţit-o şi ce ai apreciat cel mai mult la ea?
Mihai Ardeleanu: - Ați ilustrat foarte bine trăsăturile mamei mele. Toți
cei care au cunoscut-o pot mărturisi aceleași caracteristici alături de multe
altele. Avea într-adevăr acel ―ceva‖ profund și adânc pe care nu-l puteai
exprima în cuvinte şi pe care doar îl simțeai. Chiar dacă unii oameni au
cunoscut-o doar în trecere, alții doar prin telefon, cu toții pot spune
același lucru și anume faptul că au fost impresionați foarte plăcut de
această persoană.
Aceste caracteristici definesc omul frumos și sunt tot mai
puțini oameni frumoși în zilele noastre. În primul rând, Mariana-Doina a
fost o MAMĂ în adevăratul sens al cuvântului și o foarte bună creștină.
Întâlnirea cu creștinismul a reprezentat piatra de temelie a schimbării ei
lăuntrice. Moartea soțului ei (a tatălui meu) în 2002 ne-a arătat
amândurora cât de vremelnică este viața și cât de importantă este căutarea
lăuntrului nostru și a dialogului cu Dumnezeu.
Cel mai mult am apreciat spiritul de jertfă al mamei mele,
smerenia, modestia, lipsa judecății aproapelui, bunătatea, blândețea,
răbdarea, dragostea ei imensă pentru oameni și ascultarea ei de
netăgăduit. Era o persoană devotată în totalitate credinței sale,
mărturisind-o până în ultimul moment al vieții. O persoană firavă,
delicată, pe care abia o simțeai, dar cu o tărie de caracter și o demnitate
titanică.
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E. C.: - Ce-ţi aminteşti din ceea ce-ţi povestea despre locurile şi oamenii
din spaţiul ardelean din care venea? Ce a însemnat pentru ea faptul că
s-a născut acolo şi nu în altă parte?
M. A.: - Îmi povestea uneori despre familia din care venea, o familie
destul de numeroasă și cu tradiție în domeniul artelor. Deși purta un nume
cu tradiție (Flămând), ea nu a căutat niciodată să se afirme. Tatăl ei a fost
numit cetățean de onoare al comunei, după merite deosebite în
dezvoltarea culturală și didactică a localității. În familia sa merită
menționate câteva nume precum: Dinu Flămând – poet, eseist, jurnalist
francez, diplomat, traducător inspirat din literatura franceză, spaniolă,
italiană și portugheză, precum și comentator politic; Horea Flămând –
sculptor, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici și profesor la
Universitatea Națională de Arte București; Neculai Păduraru – sculptor și
profesor la Universitatea Națională de Arte București.
E. C.: - Ce a însemnat scrisul pentru mama ta? O evadare, o pasiune, o
vocaţie, o necesitate? A afectat cumva timpul acordat scrierii relaţia
voastră sau ai înţeles-o în totalitate, tu însuţi fiind artist?
M. A.: - Totul a început ca o pasiune în adolescență, urmată de o
necesitate, cred. A scris mult în timpul liceului și al facultății, primind
numeroase premii și distincții. A lucrat și la revista facultății, dacă îmi
amintesc bine. A publicat prima carte, intitulată ―Aventura lemnului‖, în
1982. Fire sensibilă și romantică, a scris multă poezie, nefiind atrasă în
mod deosebit de proză.
A scris mult de-a lungul vieții, cu ceva pauze de câțiva ani.
În ultimii ani s-au adunat multe scrieri, gânduri așternute din frumosul ei
suflet, concentrându-se cu precădere pe poezia religioasă. Cred că a fost și
o evadare și spun asta pentru că și eu am început să scriu atunci când am
simțit nevoia să ―evadez‖, care apare atunci când simți că ai nevoie să
porți un dialog cu tine însuți. Timpul acordat scrierii nu a afectat deloc
relația noastră. Din contră, eu a, încercat mereu să o încurajez să scrie cât
mai mult.
E. C.: - Ştii de existenţa mai multor manuscrise care îi aparţin. Sunt
doar versuri sau şi alt tip de literatură? Când îţi propui să le valorifici
publicându-le?
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M. A.: - Ca să o citez pe prietena mea – ―sunt o mină de aur scrierile
mamei tale‖ – pot spune că am găsit după moartea mamei mele mult mai
multe scrieri decât mă așteptam. Nu am avut încă timpul necesar să trec
prin toate dar predominantă este poezia.
Îmi propun să aduc la lumină toate aceste scrieri
publicându-le treptat, deoarece sunt cu adevărat un balsam pentru suflet.
E. C.: - S-a răsfrânt asupra ta pasiunea pentru scris a mamei tale? Ai
publicat până acum ceva?
M. A.: - Cred că da. Cum am spus anterior, fac parte dintr-o familie de
artiști, iar scrisul, deși a apărut destul de târziu în portofoliul meu,
concurează mult cu vocația mea de artist plastic. Nu am publicat
momentan nimic, dar am mai multe scrieri în lucru.
E. C.: - O poezie ţi-a dedicat-o ţie. Poţi spune că eşti copilul care i-a
împlinit aşteptările?
M. A.: - Conținutul acelei poezii poate fi înțeles în adevăratul lui sens
doar de mine și de mama mea. Momentul în care a scris acele versuri a
fost un moment în care eu am dezamăgit-o destul de mult. Ulterior, spre
finalul vieții știu că am reușit să-i împlinesc așteptările, măcar o parte din
ele.
E. C.: - Tematica preponderentă a poeziei este cea mistică. A fost
dimensiunea religioasă o coordonată esenţială a femeii care a scris?
M. A.: - Categoric da. Moartea tatălui meu ne-a schimbat profund pe
amândoi. Credința în Dumnezeu a devenit pentru amândoi principala
coordonată după care ne-am ghidat de atunci viața.
E. C.: - Ai putea numi câteva valori pe care le-ai deprins de la mama
ta?
M. A.: - Ar trebui scrise câteva volume pentru a cuprinde aceste valori,
dar ca să răspund succint aș spune că am apreciat enorm capacitatea ei de
muncă, organizarea ei și eficiența în tot ceea ce făcea, alături de înalta
cunoaștere teologică pe care a deprins-o de-a lungul anilor.
E. C.: - Se simţea împlinită profesional? Cariera didactică a fost ceea ce
şi-a dorit cu adevărat?
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M. A.: - Nu a căutat niciodată asta, dar nu, nu a fost împlinită profesional.
Ea și-ar fi dorit cu totul altceva dar ulterior s-a complăcut în poziția de
profesor.
E. C.: - Dintr-o poezie se desprinde compasiunea pentru elevi. Ştii
cumva cum a perceput învăţământul special?
M. A.: - A perceput cam la fel tât învățământul special, cât și cel normal.
Era foarte dezamăgită atât de întregul aparat educațional, cât și de copiii
cu care era nevoită să lucreze. Cât despre copiii cu probleme, îmi
povestea uneori despre acel iad, numit școală. Îi era foarte milă de acești
copii și suferea pentru ei enorm.
E. C.: - Un cuvânt de final?
M. A.: - De-ar putea cuvintele cuprinde în ele tot ceea ce avem de spus ar
fi altceva. Nu pot spune decât atât: iubiți-vă și respectați-vă mamele.
Avem atât de multe de învățat de la cele care ne-au adus în această viață.
Mi-am iubit și îmi iubesc în continuare mama enorm de mult. A fost, este
și va fi icoana vieții mele, un model de demnitate, de credință, de
smerenie și de dragoste.

MARIAN NENCESCU
49

O CONVERTIRE ŞI MAI MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

În

luna ianuarie 1960, notează Nicolae
Steinhardt (n. 29 iulie 1912, Bucureşti – d.
30 martie 1989, Baia Mare) într-un Jurnal
personal, redactat între 1971-72, la
Bucureşti, şi editat postum sub titlul Jurnalul
fericirii (ed. I, cu note, prefaţă şi
biobliografie de Virgil Ciomoş şi Virgil
Bulat, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1994), la
puţine zile de la internarea la Malmaison
(celebrul loc de detenţie din Bucureşti, situat
pe dealul Uranus, azi demolat în urma
construirii Casei Poporului – n.a.) şi la doar
câteva zile după aflarea veştii condamnării la treisprezece ani de muncă
silnică (dintre care a efectuat doar cinci – n.a.), fostul avocat şi scriitor de
etnie israelită ia decizia radicală de a se converti la creştinism, alegând
deliberat cultul ortodox („Nu m-am putut opri de a nu avea un rictus nervos
de teamă că nu e deloc probabil să rezist până la capăt şi că ar fi bine să mă
botez‖– Jurnalul fericirii, varianta a II-a, manuscris din Arhiva Mânăstirii
Rohia).
În consecinţă, face apel la arhimandritul Mina Dobzeu, coleg
de celulă, care îi acordă primele lecţii de catehizare şi care îl pregăteşte
pentru taina botezului, chiar la faţa locului, adică în celula nr. 18, de la
Malmaison. Ceremonia propriu-zisă a convertirii are loc la 15 martie 1960,
la întoarcerea „de la aer‖, adică exact în momentul când, după socoteala
participanţilor „caralii erau mai ocupaţi‖. În consecinţă, tocmai când puhoiul
de deţinuţi era mai mare, părintele Mina a înşfăcat o cană de metal cu
smalţul ciobit, plină cu apă „viermănoasă‖ şi, în prezenţa a doi martori
(preoţi greco-catolici), a săvârşit ceremonialul sfânt „la repezeală, dar cu
acea iscusinţă preoţească unde iuţeala nu stânjeneşte dicţia desăvârşită‖,
rostind cuvintele trebuitoare şi făcând semnul crucii‖. A fost un gest receptat
de proaspătul creştin în următorii termeni : „Mă nasc din nou apă
viermănoasă şi din duh rapid‖.
Botezul săvârşit în clandestinitate şi lipsit de elementele
consacrate – cufundarea în apă şi mirungerea – este însă perfect valabil şi i-a
oferit beneficiarului, după premoniţia paternă, zile cu adevărat grele în
detenţie, dar şi nopţi cu somn liniştit. Despre motivele şi mai ales despre
sensul adânc al opţiunii lui Steinhardt pentru creştinism, nu se pot da
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explicaţii definitive, deşi există o întreagă literatură pe acest subiect,
publicată în ţară, fie de autori creştini, cu deosebire textele lui Ioan Pintea
(Cuvinte de credinţă, Humanitas, 2006), Zaharia Sângeorzan (Monahul de la
Rohia: N. Steinhardt răspunde la 365 întrebări incomode, Humanitas, 1998
sau Nicolae Băciuţ (Între lumi, Convorbiri, ed. I, Tg. Mureş, Ed. Tipomur,
1994), dar şi analiza unui autor israelit, Teşu Solomovici (Ce i-a spus evreul
Steinhardt călugărului creştin Steinhardt şi vice-versa, Bucureşti, Ed. Teşu,
2013), scrisă, evident de pe poziţii potrivnice.
În esenţă, Steinhardt a explicat personal „misterul‖ convertirii
sale atât în unele pagini substanţiale din Jurnalul fericirii, cât şi, mai detaliat,
într-o scrisoare privată, adresată lui Emil Cioran, datată 5 mai 1986 : „Eu am
fost lovit de clarviziune târziu, în închisoare, când mă apropiam de 50 de ani
şi când nimic nu mă pregătise – ba chiar „din contră‖- pentru „lovitura
adevărului‖ (v. Primejdia mărturisirii. Convorbiri cu Ioan Pintea, Cluj
Napoca, Ed. Dacia, 1993, p. 220). În închisoare, Steinhardt descoperă că
libertatea individuală este condiţionată de aplicarea legilor moralei şi că un
individ fără libertate este „o caricatură, un locuitor al iadului‖. Tot cu acest
prilej înţelege că libertatea nu este un fetiş, un lucru ce trebuie cultivat până
la absurd, ci un obiect „preţios şi fragil‖ ce trebuie conservat. În acest sens,
atinge şi problema predestinării, constatând, pe urmele Apostolului Pavel, că
fiinţa umană se aseamănă cu acele vase de cinste de care vorbeşte ucenicul
lui Hristos şi că mântuirea nu este decât o nouă ipostază a fatumu-lui. În
consecinţă, fratele Nicolae constată, că după creştinare este un „alt om‖:
„Am intrat în închisoare orb . . . şi ies cu ochii deschişi, am intrat
nemulţumit, şi ies cunoscând fericirea, am intrat nervos, suspcios, sensibil la
fleacuri, şi ies nepăsător . . . (Jurnalul, op.cit., p. 302).
Cu alte cuvinte, gustând din „surprizele vieţii‖, Steinhardt
devine, brusc, un străin pentru coreligionarii săi, căci notează Teşu
Solomovici în cartea sa „Convertirea unui evreu, când nu se face sub
constrângere sau sub ameninţarea pierderii vieţii (s.a.) a fost întotdeauna
privită rău de Comunitate ‖ (Ce i-a spus evreul . . . , op.cit., p. 88).
Explicaţiile sale, tardive, inclusiv textele din Jurnalul fericirii, sunt, din
păcate, destul de ocolitoare : ―Domnul e mereu prezent dar nu impietează
asupra absolutei noastre libertăţi. Stă şi bate la uşă. Nu intră nechemat.
Întreabă dacă cel vrednic de a primi e liber de a crede. Iar apoi dă tot pe
măsura libertăţii : fie ţie după credinţa ta‖ (Jurnalul, op.cit., p. 70).
Problema fundamentală în acest context nu e atât credinţa lui
Steinhardt, reală, pe cât ne este omeneşte cu putinţă să apreciem, cât în ce
măsură botezul l-a îndepărtat cu adevărat de comunitatea şi de credinţa
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evreiască. Cu siguranţă, gestul său, radical şi îndeplinit fără ezitare, a fost
definitiv. Dovadă este scrisoarea trimisă lui Constantin Noica, cu puţin
înainte de moarte, probabil şi drept recunoştinţă pentru intervenţia
prietenului său în vederea primirii întru monarhie, la Rohia: „Trag nădejdea
identificării cu un pământ cât se poate de românesc . . . Dacă nu mi-a fost
dată devenirea, românească întru fiinţă, măcar să am parte de una întru
moarte‖. Mai mult, Steinhardt a considerat că este suficient să i se scrie pe
cruce : Monarh (ul) Nicolae, un epitaf suficient de cuprinzător ce închide, ca
într-un sâmbure, şi opţiunea sa spirituală pentru românism.
Dacă, spre cinstea lor, autorităţile bisericeşti au înţeles cum se
cuvine gestul proaspătului convertit, dispus să-şi ispăşească prin blândeţe,
smerenie şi chiar jertfă păcatele de care tocmai se lepădase, mai greu de
înţeles este atitudinea Securităţii care a încercat, prin toate mijloacele, să-l
îndepărteze pe Steinhardt de la Rohia. Protejat, nu fără supărătoare şi
insistenţe presiuni venite din exterior, sub aripa protectoare a P.S. Iustinian
Chira, arhiepiscopul Maramureşului, fratele Ioan se dedă, în mănăstire, la
ascultare, îndeplinind slujbele de bibliotecar şi de clopotar. Cu fraţii se purta
firesc „glumind şi râzând cu ei ca un copil‖, după mărturiile celor ce l-au
cunoscut în acea perioadă. Fără să vrem, o comparaţie se impune : în martie
1989 monahul Nicolae primea, la Rohia, o scrisoare, din Israel, în care un
fost ziarist din Ţară, Victor Rusu, îl chestiona pe tema : Cum de simţi între
fraţi ? Cum te privesc ceilalţi, adică adevăraţii creştini români ? Răspunsul
lui Steinhardt este pilduitor. Plecând de la o întâmplare cu scriitorul Max
Halter „un copil al ghetoului Varşoviei, stabilit recent la Paris‖,care, fiind
invitat regulat la dejunul cardinalului de Paris, monseniorul Lustiger,
mărturiseşte că Sfiinţia sa simte nevoia să se întreţină cu cineva în limba sa
maternă, adică în idiş, Steinhardt recunoaşte că în cazul său nu este vorba de
„fantezii lingvistice‖, ivite la ceas de insomnie, ci e mai degrabă rezultatul
„unei poveşti de dragoste‖, mai precis de „o îndrăgostire crescândă faţă de
neamul românesc şi de biserica creştină‖. Cum textul invocat nu a mai ajuns
la destinatar, scrisoarea, în manuscris, găsindu-se în Arhiva Mânăstirii
Rohia, nu ne rămâne decât să sperăm că viitorimea o va recupera şi o va
interpreta ca atare. Cat priveşte cazul Cardinalului Jean-Marie Lustiger, „un
mare teolog‖, cum îl caracterizează Steinhardt, acesta rămâne, cu siguranţă
un model „Păstrând proporţiile (uriaşe) aş îndrăzni să spun, mă înscriu pe
linia trasată de Lustiger‖ declară Steinhardt în finalul textului invocat.
Poate doar aşa se explică insistenţa ierarhilor ardeleni de a-l avea pe
Steinhardt printre ei, pe motiv că „şi cei din Apus ar dori să-l aibă în mijlocul
lor‖ (P.S. Iustinian Chira, Lumea monahilor, nr. 61, iulie 2012, p. 33).
Botezat sub semnul ecumenismului, alegând ortodoxia de bună voie şi în
deplină cunoştinţă de cauză, Nicolae Steinhardt este exemplul deplin al
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„evreului care şi-a asumat libertatea de a muri creştin‖ (T. Solomovici,
op.cit., p. 24.

CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ
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PENTRU O ÎNTEMEIERE FENOMENOLOGICĂ A
FILOSOFIEI MORALE

Pentru
a
realiza
o
întemeiere
fenomenologică a moralei, se cuvine a
aminti mai întâi câteva momente istorice ale
evoluţiei filosofice ale întemeietorului
antropolgiei filosofice, precum și inițiatorului demersului fenomenologic în
etică: Max Scheler.Inițial, Max Scheler a studiat filosofia la Jena cu Rudolf
Eucken (1846-1926), filosof al culturii şi religiei, dar la propriul punct de
vedere filosofic va ajunge abia prin contactul cu fenomneologia. Scheler îl
întâlneşte pe Husserl în 1901 la o petrecere a colaboratorilor revistei
filosoficeKant Studien (Studii kantiene), iar în urma dialogurilor instituite
aici, se va contura viitoarea sa direcție de cercetare.
Punctul de plecare al relaţiilor lor a fost o discuţie privitoare la conceptele
de intuiţieşipercepţie. Nemulţumit de filosofia kantiană, Max Scheler i-a
spus lui Husserl că „a ajuns la convingerea că conţinutuldatului intuiţiei
noastre este la origine mult mai bogat decât ceea ce poate fi descoperit prin
intermediul sensibilităţii, prin derivatele ei şi prin formele logice ale
unităţii‖17. Faţă de această opinie, Husserl a răspuns că şi el a întreprins în
noua sa lucrare despre logică (Cercetări logice), o extindere analogă a
conceptului de intuiţie, asupra aşa-numitei „intuiţii categoriale‖.
În mod semnificativ, tocmai interpretarea cunoaşterii, ca intenţie, deci ca
privire directă a „lucrului însuşi‖, a fost ceea ce l-a condus pe Scheler la
fenomenologie. Pentru el, fenomenologia era un mijloc în vederea extinderii
domeniului de reflecţie al filosofiei spre acele sfere care sunt experimentate
într-o prezenţă imediată. În acest sens poate fi originată apropierea sa de
filosofia husserliană, dar şi germenele rupturii de aceasta, deoarece, în timp
ce Husserl privea fenomenologia. ca ştiinţă a temeiurilor filosofiei, pentru
Scheler fenomenologia reprezenta. în ultimă instanţă, doar un mijloc la care
trebuia renunţat sau care trebuia înlocuit atunci când se impune acest lucru.
Deşirelaţia personală dintre Husserl şiScheler se răcise, acesta din urmă a
devenit coeditor al revistei PhänomenologischesYahrbuch (Anuarul
17
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fenomenologic). Aici a publicat în 1913 opera sa principală Formalismul în
etică şi etica materială a valorilor.
Totuşi, fenomenologia a rămas pentru Max Scheler, doar un instrument
practic. El utilizează fenomenologia în chip polemic împotriva a două
concepte contemporane despre om şi despre acţiunea etică responsabilă. Pe
de o parte, el ia atitudine împotriva tendinţelor formaliste unilaterale
prezente în filosofia morală kantiană şi neokantiană, alfel spus, împotriva
eticii datoriei (deontologice), iar pe de altă parte, el critică adversarul
tradiţional
al
filosofiei
morale
kantiene,
şi
anume
etica
consecinţelor(utilitarismul), deoarece aceasta nu ia destul de în serios critica
kantiană. Scheler încearcă să-şi găsească o nouă poziţie între aceste puncte
de vedere clasice.
În acest sens, el este de acord cu Immanuel Kant, că valoarea morală a
unei acţiuni depinde exclusiv de intenţia care a stat la baza acesteia. Atunci
când cineva se străduie tot timpul să facă bine, acesta este din punct de
vedere moral un om bun, indiferent dacă reuşeşte într-adevăr să facă sau nu
binele. Scheler merge atât de departe încât afirmă că „urmările faptice ale
unei acţiuni sunt cu totul indiferente pentru judecata morală a acţiuniişi a
celui ce acţionează‖18.
Acest punct de vedere poate fi lămurit printr-un exemplu: să presupunem
că cineva strânge în timpul său liber bani pentru o organizaţie umanitară, în
scopul de a veni în ajutor populaţiei dintr-o ţară aflată în curs de dezvoltare şi
care a fost lovită de o catastrofă naturală. Să admitem, mai de parte, că s-a
dovedit faptul că banii strânşi au ajuns în buzunarele unui grup de generali
corupţi, care au folosit banii pentru cumpărarea de arme folosite cu scopul de
a extermina populaţia lovită de catastrofă. În acest caz, o intenţie bună a dus
la o acţiune care a atras după sine nemijlocit consecinţe nefaste. Deşiacţiunea
a contribuit la extinderea răului în lume, Kant şiScheler ar susţine că aceasta
este bună din punct de vedere moral, deoarece aceasta a avut drept cauză
voinţa de a face bine.
Analiza lui Scheler se bazează pe faptul că omul este stăpânul voinţei
proprii şi poate decide singur dacă vrea binele sau răul. În consecinţă, omul
trebuie judecat doar în funcţie de această voinţă de a face binele sau răul, el
neavând nici o garanţie că acţiunea sa va produce consecinţele dorite. Din
punct de vedere moral omul poate fi făcut responsabil doar pentru intenţia lui
de a face binele, fiind irelevant dacă omul face într-adevăr prin acţiunea sa
ceva bun sau nu.
Până aici, Schelerşi Kant sunt de acord, însă, ceea ce va critica Max
Scheler la Kant este faptul că această atitudine asupra acţiunii morale, după
cum reiese din exemplul de mai sus, ar trage concluzii eronate în ceea ce
18
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priveşte fundamentele eticii. Această critică se sprijină pe o înţelegere
unilaterală a lui Kant, şi care, desigur, face abstracţie de celelalte presupoziţii
ale filosofiei kantiene. Această unilateralitate îi permite lui Scheler să-şi
construiască un adversar, pentru ca printr-o delimitare faţă de acesta, să
evidenţieze mai limpede propriul punct de vedere. Potrivit lui Scheler, Kant
are dreptate doar în măsura în care etica trebuie să se întemeieze exclusiv pe
principii care oferă posiblitatea de a-l face pe om răspunzător din punct de
vedere moral pentru acţiunile sale. Acest lucru exclude însă faptul ca
principiile etice să pretindă din partea unei anumite persoane, în cazul în care
respectiva persoană vrea să acţioneze în conformitate cu acele principii, să
realizeze efectiv un bine atunci când acţionează. Căci, atât faptele bune
efective din această lume, cât şiconcepţia mea despre felul în care intervin
efectiv prin aceste fapte bune, au un caracter accidental, care exclude
libertatea mea şi, prin aceasta, răspunderea mea morală.
Potrivit lui Scheler, Immanuel Kant ajunge la concluzia eronată că o
morală care este independentă de conţinutul bun sau rău al
consecinţeloracţiunilor unui individ nu poate avea nici un fundament. De
aceea, Scheler crede că este necesar să se găsească un principiu etic pur
formal de care să mă pot folosi ca fir conducător al acţiunilor mele. Kant
formulează acest principiu formal astfel încât în fiecare situaţie am datoria de
a acţiona în concordanţă cu astfel de principii, a căror valabilitate generală va
putea fi recunoscută de orice fiinţăraţională 19 (aşa numitul imperativ
categoric). În ceea ce priveşteacţiunea mea va trebui să mă las ghidat
întodeauna de acest principiu suprem, pur formal. Atunci când o acţiune este
îndeplinită în conformitate cu acest principiu, ea este bună din punct de
vedere moral, indiferent de tipul de acţiune bună care este în fapt promovată
sau împiedicată.
Scheler ajunge să respingă această etică formalistă, atrăgând atenţia că
este neesenţial din punct de vedere etic dacă o acţiune realizează o valoare şi,
prin aceasta, promovează binele în lume, întrucât de aici nu reiese că valorile
însele sunt lipsite de însemnătate pentru etică 20 . După opinia lui Scheler,
Kant trece cu vederea faptul că este important din punct de vedere moral ce
valori doresc să realizez, deşi acesta are dreptate atunci când susţine că din
punct de vedere moral este indiferent dacă valorile sunt într-adevăr realizate
sa nu. Scheler vrea să delimiteze valorile realizate, bunurile deja existente în
lume, de valorile în sine. Bunul, în concepţia lui Max Scheler este un „obiect
valoric‖21. Un astfel de obiect valoric există într-un anumit moment şi într-un
anumit loc, în schimb, valoarea îşi păstrează valabilitatea independent de un
19
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anumit moment sau un anumit loc. Valorile sunt realizate în obiectele
valorice individuale (bunurile efective), dar ele nu pot fi reduse la obiectele
valorice ca purtători de valoare. Frumuseţea, de exemplu, este o valoare care
există ca atare independentă de timp şi loc, dar care se realizează în anumite
momente şi în anumite locuri în lucrurile frumoase individuale. Obiectul
individual frumos, o vază grecească, de exemplu, este purtător al valorii
estetice „frumuseţe‖, însă, această valoare nu se epuizează în obiectul
individual frumos care există ca bun estetic efectiv. Vaza grecească ca bun
estetic individual a luat fiinţă într-un anumit moment şi va dispărea într-un
altul, în schimb, valoarea „frumuseţe‖ nu este legată de anumite momente în
care este realizată. În timp ce bunurile efective pătrund în lumea reală,
supunându-se caracterului întâmplător al acestei lumi, valorile se află
deasupra acestui caracter întâmplător. Valorile, în concepţia lui Scheler,
alcătuiesc un câmp obiectual autonom şi intră într-o relaţie reciprocă
necesară.
Altfel spus, anumite valori de rang mai înalt trebuie preferate altor valori,
care se subordonează primelor. „Întrajutorarea‖, spre exemplu, este în mod
necesar o valoare de rang mai înalt decât „brutalitatea‖; de aceea, este mai
bine să promovezi întrajutorarea decât brutalitatea. Dacă societatea este
caracterizată de „întrajutorare‖ sau de „brutalitate‖, are, în ultimă instanţă un
caracter empiric, de aceea, Scheler, prin exemplele pe care le dă, este de
acord cu Immanuel Kant în măsura în care este irelevant din punct de vedere
etic dacă acţiunile noastre promovează într-adevăr „întrajutorarea‖ (adică un
bine) sau „brutalitatea‖ (un rău), şi aceasta, deoarece nu se poate stabili cu
precizie ce urmări vor avea acţiunile noastre. Acest lucuru însă nu exclude
faptul că etica poate avea un conţinut, prin aceea că este important din punct
de vedere etic ce valori încercăm să realizăm. Atunci când valorile se află
într-un raport necesar, edificând o ierarhie valorică supratemporală, etica a
dobândit un conţinut non-empiric.
Prin urmare, cercetarea raporturilor dintre valori are o mare importanţă
din punct de vedere etic. Este o convingere etică fundamentală faptul că
aceasta se raportează la o ierarhie valorică a lumii şi că tinde să realizeze
anumite valori, în timp ce altele trec în plan secund22. Pe acest temei al unei
ontologii fenomenologice a valorilor, Scheler respinge concepţia kantiană
formalistă privitoare la etică. În locul acesteia, el argumentează în favoarea
unei etici determinate din punct de vedere al conţinutului (o etică materială a
valorilor), care să se întemeieze pe o examinare a relaţiilor dintre valorile
relevante din punct de vedere etic. O lucrare semnificativă din acest punct de
vedere este cea din 1913 care poartă titlul: Formalismul în etică şi etica
materială a valorii.
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Desigur, rămâne de discutat dacă Immanuel Kant este atât de formalist
precum îl interpretează Scheler. Totuşi, nu putem tăgădui faptul că în
filosofia valorilor Scheler îi depăşeşte pe Kant şi pe neokantieni. El ia ca
punct de plecare extinderea conceptului husserlian de fenomen, care include
şi structura eidetică dată de intuiţia fenomenologică a esenţelor23. Valorile
sunt pentru Scheler un tip anume de fenomene, pe care le putem clarifica
prin indicarea unor anumite experienţe fenomenologice. Aşa cum de pildă,
putem distinge între un măr existent efectiv şi „esenţa‖ mărului, tot astfel se
poate distinge între „obiectul frumos‖ existent efectiv (bunul estetic) şi
„frumuseţea‖ în sine. După cum mărul poate fi atribuit lumii existente
efectiv, iar „esenţa‖ mărului lumii accesibile apriori, tot astfel, obiectul
frumos aparţine lumii reale, în timp ce frumuseţea ca valoare poate fi
atribuită unui domeniu obiectual ideal de sine stătător, care se raportează a
priori la lumea efectivă a bunurilor24. Sarcina fenomenologiei este să facă
posibilă o experienţă (intuiţie) a acestei lumi a valorilor, astfel încât să putem
da o explicaţie apriorică a structurii ierarhizate a sistemului de valori.
Se pune însă problema tipului de experienţă care ne-ar putea oferi
această înţelegere a ierarhiei valorilor. Noi experimentăm lucrurile
perceptibile, percepându-le şi avem un acces direct, intuitiv, la esenţa lor
prin cunoaşterea apriorică a acesteia. Altfel stau lucrurile cu
bunurileşivalorile. Scheler respinge orice încercare de a găsi o serie de
caracteristice empirice cu ajutorul cărora s-ar putea identifica un bun sau o
valoare 25 . În acest punct eforturile sale converg cu cele ale lui George
Edward Moore (1873-1958), care a considerat acest tip de încercare un
exemplu de eroare naturalistă. Dacă bunurile nu pot fi cunoscute pe cale
empirică, atunci nu ne putem aştepta ca experienţa apriorică a valorilor să
corespundă experienţei apriorice a esenţei lucrurilor. Scheler este de părere
că experienţa valorilor ar trebui căutată în altă parte decât în percepţieşi
gândire, şi anume în sentimente.
Un bun, după opinia lui Scheler este experimentat printr-o relaţie afectivă
cu acesta, iar valorile sunt experimentate prin experienţa structurilor
apriorice care caracterizează aceste acte afective. Nu doar obiectul empiric şi
actul empiric de cunoaştere au structuri apriorice, ci şi latura emoţională a
spiritului are un conţinut aprioric26. Schelersusţine că viaţa afectivă deţine o
structură apriorică proprie, dar, contestă, în acelaşi timp, că raportul dintre
valori ar fi unul produs de noi. Caracterul aprioric al valorilor îşi are sediul în
sentimente, iar experienţa acestor valori se întemeiază pe acte care sunt total
diferite de percepţieşi gândire. Se poate vorbi, totuşi, de o cunoaştere care
23
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beneficiază de acelaşi statut „obiectiv‖ ca şicunoaşterea apriorică a
relaţiiloresenţiale dintre obiecte.
Afirmaţia lui Scheler, conform căreia experienţa valorilor şi-ar avea sediul
în viaţa afectivă, nu are de aceea nimic de-a face cu relativismul valoric, care
este susţinut de unii reprezentanţi ai pozitivismului logic. Viaţa afectivă este
un tip de act, adică o sferă a experienţei, cu ajutorul căreia dobândim o
cunoaştere apriorică a relaţiilor interne dintre valori. Valorile se referă,
aşadar, la anumite forme de experienţă afectivă. Dacă este nevoie să se
experimenteze o anumită valoare, atunci aceasta revendică o anumită
atitudine afectivă de la cel care se raportează la valoare. De asemenea,
anumite sentimente se raportează la anumite tipuri de valori. Sarcina
fenomenologiei este de a revela aceste relaţii apriorice dintre experienţa
afectivăşivaloare. Faptul că oamenii trăiesc de fiecare dată ceva diferit nu
schimbă cu nimic datele problemei. Experienţele noastre prin intermediul
simţurilor sunt şi ele influenţate de neînţelegerile existente între oameni, dar
aceasta nu schimbă cu nimic faptul că în principiu este posibilă o descriere
fenomenologică a relaţiilor apriorice dintre formele umane ale experienţei
(tipurile de acte) şi obiectele experienţei.
Max Schelersusţine că acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce
priveşteraportul dintre sentimente şi valori. De aceea, referitor la întrebarea
privind valabilitatea obiectivă a înţelegerii noastre a valorilor, „este
nerelevant faptul că toţi oamenii sunt de acord să accepte o valoare sau nu,
deoarece este posibil ca anumite valori să poată fi cunoscute doar de un
singur om‖27. Noi cunoaştem prin mijlocirea sentimentelor relaţiileesenţiale,
obiective dintre valori, dar aceste relaţii sunt independente de faptul că noi le
cunoaştem. Pentru o valoare este fundamental faptul că trimite la o serie de
acte afective posibile, prin intermediul cărora poate fi cunoscută. Din punctul
de vedere al obiectivităţii valorii este indiferent dacă valoarea va fi
experimentată efectiv de mai mulţi oameni sau dacă ea este experimentată de
un singur om.
Scheler crede că poate stabili o ierarhie între diversele modalităţi de a fi
ale valorii şiexperienţele valorii corespunzătoare acestora. Pe treapta cea mai
de jos stă plăcutulşineplăcutul, care sunt cunoscute prin plăcere şisuferinţă,
anume prin plăcerea simţurilorşi durere. Plăcutul este relativ la omul
individual şi cultura din care acesta face parte, dar diferenţierea dintre plăcut
şi neplăcut în sine este absolută. În consecinţă, este valabil în mod a priori
faptul că o fiinţă care poate avea senzaţii va prefera plăcutul neplăcutului.
Următoarea treaptă se referă la aşa-numitele valori vitale, care sunt legate de
viaţa ca atare. În cadrul acestei sfere există contradicţia dintre nobil şi
comun, care provoacă sentimente precum bucuria şi curajul, frica şi ura. Pe
27
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treapta a treia se află valorile spirituale, ca de exemplu: frumos-urât sau
dreptate-nedreptate, precum şi multe alte valori ale cunoaşterii. Aceasta ni se
revelează în experienţe estetice, într-o conştiinţă a dreptăţiişi în atitudinea
filosofico-ştiinţifică. În fine, există o serie de valori care au de-a face cu
sacrulşinon-sacrulşi care sunt experimentate prin trăiri precum fericirea,
respectiv disperarea.
Potrivit lui Scheler, există o delimitare clară între aceste patru moduri de a
fi ale valorii. De aceea, este imposibil să reduci trăirea caracteristică unui
nivel la experienţele altuia. În plus, „valorile sunt clasificate în funcţie de
statutul lor în superioare şi inferioare‖28. Dacă se iveşte un conflict în sensul
că o persoană nu poate viza în acelaşi timp plăcutul şineplăcutul,şiceea ce
este drept, atunci persoana respectivă trebuie, în mod necesar, să năzuiască
spre valorile superioare în detrimentul celor inferioare.

GEORGE BACIU

FĂRÂME EXISTENŢIALE
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Ascult ora surpată în mine, martor asasin al trupului de suflet cu care mă
târăsc sub gura cerului, rostit meticulos pe verbul gestului împăturit în paşii
începutului. Viaţa mă doare explicativ, cojindu-şi aerul, îngrămădit în
pleoape de umbre, ca şi cum întâmplarea respiraţiei cu care mă privesc ar
suspina pe colţul ferestrei rugăciunii de sub subţioara inimii.
Trăiesc, pipăindu-mi silaba crucii, înflorită-n propria-i rugină,
pedepsită în zori să dezvăluie ascunsul dintre tâmplă şi genunchi.
Un singur argument mă cufundă în sunetul de dincoace de chipul
Nimicului: hoinăreala cuvântului ce mă parcurge, tocit de sandala vieţii ca un
obiect.
***
Când mi-am dat seama că adevărul nu e decât un strănut al minciunii,
am despuiat viaţa de credinţa cărnii şi mi-am constrâns sonetul tăcerii să
evadeze din goliciunea propoziţiei atârnate fanfaron de cerul gândului.
Şi fiindcă la periferia chiliei mele orele supravieţuiseră doar în câteva
exemplare, am înţeles că prezentul mă comentase într-un manual, aşezat
cuminte în ghiozdanul cu atitudini, din spatele unei dimineţi de amurg.

Înserarea din mine
Fiecare înserare din mine e un căscat universal ce justifică goliciunea
destinului ţintuit la fereastra cu hoinăreli metafizice. Vulgaritatea verbului
din oase suspină a nimic. Doar prăpădul urmelor interpretează faptele până la
masacru.
Lucrurile stau obosite pe spinarea gândului, întrebându-şi existenţa,
ca pe-un timid funcţionar, despre patologia rostului.
Mă strâng în pumn, pândind o întâmplare raţională care să-mi scuipe
esenţialul peste balustrada estetică a împărtăşaniei din buze. Biografia
bisericii din lacrimi ciutureşte fântâna inimii deşirată-n infarctul sofismelor
infirme.
Mă accept din politeţe. Fiindcă plictisul tâmplei nu e decât un obiect
de cult, rugina trupului – o uitare de sine, iar exclamaţia sufletului – o
sudoare a obişnuinţei cu care mă tolerez.
Privesc în mine. Pentru a simţi deficitul unei civilizaţii ce-şi admiră
decadenţa conştiinţei îndoliate de dulceaţa horcăitului existenţial.
Şi observ că oamenii sunt ferestre de lut pe care Dumnezeu le
deschide dimineaţa zâmbind.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU... MITICĂ DIN FĂLTICENI
După ce absolvise Liceul Internat din Iaşi,
E. Lovinescu (Eugen, prenume de care criticul
avea oroare, semnând doar cu iniţiala) s-a
înscris la Facultatea de Litere din localitate.
Nu-şi putea explica vitejia ce a urmat, după
două săptămâni, când a fugit la Bucureşti,
optând în capitală tot pentru... Litere.
Memorialistul avea să-şi imagineze ce.ar fi
însemnat pentru el „ieşenizarea‖ (relatare la
persoana a treia singular, ca şi cum ar fi fost
vorba despre altcineva): „Dacă ar fi rămas
acolo, ar fi devenit poate o lumină locală, cu
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pălărie cât roata de car, tenebros, nemulţumit, jucând table pe terasa hotelului
„Traian‖ sau pe trotuarul cofetăriei „Tuffi‖, frecventând cârciumile tradiţiei
eminesciene, principial, dacă nu şi convins, creând în jurul lui mitul cine ştie
cărui destin neîmplinit şi al cine ştie cărei opere misterioase distruse înainate
de moarte‖. „
Fuga‖ lui vine desigur din presimţirea acestei perspective. La urma
urmei, e o chestiune de soartă, dar „proiecţia‖ acestui „Lovinescu ieşean‖
pare a fi o definiţie a ratării provinciale. Lovinescu va opta pentru sfertul de
veac al „Sburătorului‖ în locul zornăitului de zaruri, preferând paşii sacadaţi
ai vizitatorilor zilnici pe cele 50 de trepte din strada Câmpineanu, nr 40, şi
„răstignirea‖ sa în fotoliul unei mare dirijor de curent literar interbelic.
Închipuiţi-vă urcând aceste trepte pe Ion Barbu, Arghezi, Călinecu, Camil
Petrescu, Brăescu, Vinea, Hortensia Papadat Bengescu. Şi i-a fost dat
conului Evghenie să dea în Bucureşti peste un Mitică al său, veche
cunoştiinţă din târgul Fălticenilor, care l-a scos dintr-o cameră igrasioasă
(având faima că acolo ar fi locuit cândva Eminescu), instalându-l într-o
locuinţă spaţioasă a unui prieten de pe strada Sfinţii Voievozi.
Iată portretul lovinescianului Mitică, frate geamăn cu cel caragialesc:
barbişon negru, frunte lombată; „dominată de o coamă de păr uşor râurită pe
ceafă, cu o figură deschisă, bucuroasă de a trăi, optimistă, cu un trainic
integrat definitiv în personalitatea lui fizică‖. După alţi 40 de ani, întâlnindul ca pensionar, cafegiul Mitică îi dezvăluie lui Lovinescu un secret al fericirii
„sistemice‖: lucrează, doarme, mănâncă şi iubeşte pe baza unor principii,
practică gimnastica suedeză şi e vegetarian, cu excepţia zilelor de joi şi
duminică, atunci când se hrăneşte cu un cocoş fiert (nu găină!).
Nici norocul nu-l lasă la voia întâmplării: are şedinţe de poker la zile
şi ceasuri fixe. Dar apogeul acestor desfătări programate, în numele Fortunei,
îl atinge începând cu 1 august (nici 31 iulie, nici 2 august), când pleacă la
Constanţa pentru băi marine, alternate cu jocul la Cazinou. Aici, aţi ghicit,
totul se desfăşoară după un sistem, având drept ţintă beneficiile modeste, dar
sigure: „Pun douzeci de lei pe bandă; dacă pierd, dublez miza, plus cinci lei,
şi tot aşa mereu, la dublu plus cinci lei, Pot pierde de zece ori în şir; la primul
câştig, mă acopăr dintr-o dată, cu un beneficiu de câţiva lei, cu care încep din
nou după acelaşi sistem. În chipul ăsta, oricât de rău mi-ar merge, tot culeg
două-trei sute de lei pe seară... Îmi acopăr şederea la Constanţa; un înţelept
nici nu poate cere mai mult de la „jocurile de noroc‖.
Din abordarea sa „sistemică‖, rămăsese liberă doar o căsuţă: cea a
dispariţiei pământene (îngropare sau încinerare). Vorba lui Mitică: „La ce
bun să cunoşti rostul cărnii de cocoş, dacă nu ştii cum trebuie să mori?‖ A
optat, finalmente, pentru un loc de veci la Sf. Vineri, pentru că urna de
cenuşă „prea pare o scuipătoare!...‖ Cu o floare la chentoare, cu trabucul
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strâns americăneşte între dinţi, Mitică respiră optimist mulţumirea de a trăi.
Chiar şi la ruletă, el preferând culorile vesele, calde...

ROXANA PAVNOTESCU

WRITTEN ON SKIN – O INSCRIPȚIE MUZICALĂ

Festivalul

Mostly Mozart organizat de Lincoln
Center cuprinde în programul său, tot mai
diversificat an de an, o secțiune de artă
contemporană
reprezentată de muzică de
cameră, operă, solişti remarcabili, dans şi film.
Opera modernă desprăfuită şi descătuşată de
poncifele sale de gen, a devenit arta ce-a mai
deschisă termenului de gesamtkunstwerk. Una
din senzațiile acestui festival, opera Written on skin este prezentată pe scena
teatrului Koch, în premieră pe continent (august 2015). ( Opera e jucată
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prima oară la Festivalul Aix-en-Provence în 2012). Lucrarea aparține
compozitorului englez, George Benjamin, unul dintre cei mai originali şi
interesanți compozitori actuali, cunoscut pentru compoziții orchestrale
inspirate de creații plastice sau poetice (după Turner, T.S. Eliot, Wallace
Stevens, Yeats). Written on Skin este a doua încercare de gen a
compozitorului, după succesul deplin cu opera Little Hill (realizată în 2006).
Ambele lucrări au fost create în colaborare cu renumitul dramaturg Martin
Crimp, căruia îi aparține libretul. Deşi opera îl preocupă încă de la tinerețe,
abia la 50 de ani compozitorul consideră că a atins maturitatea artistică
necesară de-a aborda acest gest în toată complexitatea lui.
Opera porneşte de la o poveste medievală despre un trubadur catalan
îndrăgostit de soția stăpȃnului său . În viziunea lui Crimp, eposul se
transformă într-o poveste expresionistă cu îngeri, în care trubadurul devine
un tȃnăr, creator de manuscrise cu anluminuri pe pergament, (etimologic piele artificială – de unde şi titlul operei) artă specifică perioadei medievale
din care datează povestirea (sec XII-XIII). Artistul este angajat de un
Protector ( personaj adresat ironic prin funcția sa posesivă în raport cu soția
sa cea tȃnără (Agnes) şi întreaga comunitate pe care o păstoreşte!) pentru a fi
imortalizat într-o carte împreună cu familia şi faptele lui remarcabile. El este
referit generic – The Boy - pentru a marca ideea de tinerețe şi puritate prin
contrast cu stăpȃnul său.
Libretul pare să reprezinte o dimensiune esențială a creațiilor lui
George Benjamin, în măsura în care linia melodică se constituie ca fundal
sau ca țesătură subtilă, menită să dezvăluie, în complexitatea şi estetica sa,
actul poetic. Cu alte cuvinte, muzica lui Benjamin te transpune în acea stare
de receptare a poeziei şi a sensului ascuns al lucrurilor, stare de vrajă
premergătoare actului poetic, spre a-i deveni complice. Rolul ei este acela de
a liriciza, dramatiza, de-a descoperi noi aspecte ale unei creații, oricare ar fi
ea: mit, text antic, poem sau povestire. La început a fost cuvȃntul, vocea cu
timbrul şi inflexiunile ei, motivul (povestirea) şi abia apoi s-a născut muzica.
Acesta a fost principiul care a guvernat procesul creației în viziunea lui
Benjamin. Abia după ce libretul este gata, interpreții, aleşi apriori (soprana
Barbara Hannigan (Agnes), baritonul Christopher Purves (Protectorul),
contra-tenorul Tim Mead ( Băiatul sau îngerul principal)), sunt analizați
temeinic în privința registrului vocal, calității şi tipului de voce,
posibilităților şi predilecțiilor fiecăruia. Toate aceste elemente sunt
determinante în alcătuirea partiturii muzicale. Acest preambul elaborat a
contribuit fără îndoială la complexitatea textului muzical, la realizarea unui
stil expresiv, coerent, ce îmbină subtil linia clasică (acolo unde se impune!)
cu modernul reliefat în asonanțe, contrapunct şi linii armonice cu spectru
larg. În general acompaniamentul orchestral, chiar şi atunci cȃnd eşuează în
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stridențe atonale, se menține la un nivel sonor confortabil care să nu
diminueze expresivitatea vocii şi receptarea textului (titrat deasupra scenei).
Intenția autorului este magistral implementată prin virtuozitatea
dirijorului şi a orchestrei de muzică de cameră Mahler, un ansamblu itinerant
şi compozit ( cuprinzȃnd artişti din 20 țări), fondată de dirijorul Claudiu
Abbado. Alan Gilbert, directorul Filarmonicii din New York şi dirijorul
acestei producții, participă la un scurt interviu cu compozitorul, după
spectacol, moderat de Jane Moss, director artistic al festivalului. El
subliniază privilegiul şi bucuria pe care a resimțit-o în contact cu muzica.
Orchestrația aduce culori originale prin prezența unor instrumente speciale
ce țin de recuzita medievală ca: mandolina, viola da gamba, muzicuța
(armonica din sticlă), talăngi. Benjamin explică rolul lor de-a produce un
sunet aparte şi discret ce nu pune cȃntăreții în postura de a țipa şi a se lupta
cu orchestra. Tot el vorbeşte despre procesul creației în care libretul este
cel ce dictează muzica. Textul prin excelență poetic, dens în idei dar concis
în expunerea lor, face loc liniei muzicale să se prelingă şi strecoare prin
țesătura cuvintelor, fie pe un ton jos şi subtil, fie în contrapunct, strident şi
năvalnic. Interacțiunea dintre text şi linia melodică este exemplară; ele
rezonează deopotrivă cu mişcarea scenică şi scenografică. Regizoarea Katie
Mitchell , ce a mai dramatizat şi alte lucrări ale lui Martin Crimp, este pusă
în fața unei formule dramatice dificile în care naratorul şi personajul narat
uniți prin aceeaşi voce, îşi transferă imperceptibil rolurile. Formula aduce o
puternică conotație psihologică de confruntare în oglindă; în sensul de
reflexie în timp sau dematerializare a personajului în idee. Fondul melodic
fluidizează trecerea de la dialog la persoana a treia unind naratorul şi
interpretul într-o singură ființă, la fel cum păpuşarul şi păpuşa se
îngemănează , devin unul prelungirea celuilalt. Uneori, schimbarea bruscă în
tonalitate anunță trecerea de la dialog ( timpul povestirii) la narație (
relatarea povestirii ), însoțită de comentarii sau proiecții în
contemporaneitate, în sensul reliefării universalității ideilor şi temelor
prezentate. Povestirea medievală se reactualizează prin aducerea la viață a
personajelor prin intervenția îngerilor; ele retrăiesc evenimentele prin
tehnica auto-narației. De altfel, cu excepția Protectorului, personajele sunt
îngeri căzuți; Agnes îşi reiterează căderea „oprită în aer de îngeri‖, aşa cum
va fi ea imortalizată de Băiat în ultima anluminură din carte. Limbajul, poetic
şi frust în acelaşi timp, contribuie muzical la concretizarea unui stil sau
instituirea unei mecanici de natură pur estetică. El cuprinde trei voci
inedite, trei destine, trei caractere ce vorbesc în canon despre condiția artei, a
creatorului, despre iubire şi sacrificiu ca elemente esențiale desăvȃrşirii
actului artistic.
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Trimiterile literare şi muzicale ale textului sunt contrapunctate
muzical. Băiatul, cu vocea lui de bard contra-tenor, este un fel de Fair Youth
shakespearian ce întruchipează frumusețea şi perfecțiunea androginului, el
pare deopotrivă atras şi sedus de soțul protector şi de soția cea supusă.
Disponibilitățile sale homosexuale ce respiră prin voce şi înfățişare provoacă
gelozia lui Agnes. Ea-l sacrifică cerȃndu-i să cuprindă în carte - să încrusteze
în piele - povestea lor de dragoste. Protectorul îi refuză lui Agnes sărutul,
pentru că în accepția lui este o copilă, dar i-l oferă Băiatului. Tema ofrandei
pe tipsia de argint (inima Băiatului oferită pentru consumpție lui Agnes) este
însoțită de o linie melodică vocală cu inflexiuni straussiene şi aceeaşi
tonalitate gravă, apăsată ( in ei-ner Sil-ber-schüs-sel!); cuvintele
Protectorului trimit la recitativa lui Salome (Salome , Richard Strauss) - cȃnd
îi cere lui Herod capul Sf. Ioan Botezătorul. Protectorul se hotărăşte s-o
ucidă pe Agnes dezgustat de patima cu care devorează inima Băiatului, aşa
cum Herod ordonă soldaților s-o ucidă pe Salome după ce sărută buzele
Botezătorului.
Rar ne găsim în fața unei opere desăvȃrşite în toate dimensiunile ei;
libretul, vocile impecabile, partitura, orchestra, scenografia şi jocul de scenă
se constituie armonic în plan estetic, ideatic, filozofic, fiecare cu aportul ei
specific, dar într-o interacțune perfectă. Poate doar creațiile coregrafice ale
Marthei Graham au mai atins acest nivel de perfecțiune, şi asta pentru că şi
Martha îşi construia baletele după profilul soliştilor ei preferați şi creațiile
muzicale şi plastice dedicate ei; Louis Horst scria muzică special pentru
baletele ei, sculptorul Izamu Noguchi a realizat scenografia pentru multe
dintre baletele ei de inspirație mitologică, iar rolurile masculine, de-altfel,
puține la număr, au fost construite anume pentru partenerul, coregraful şi
iubitul ei: Eric Hawkins.
Structura muzicală urmăreşte tehnica anluminurii: o succesiune de
cadre/tablouri, cu arhitectură autonomă, ce trec imperceptibil de la unul la
altul; corul îngerilor, similar corului antic, creează puncte de întrerupere, de
cezură, ce frȃng linia melodică. Dacă fundalul orchestral, cu notele lui
clasicizante, poate fi asimilat fondului geometric sau ornamental al
anluminurii, imageria ei viu colorată cu elemente de fantastic-abstract
corespunde registrului larg, atonal şi strident al partiturii vocale. Aceeaşi idee
de cadru sau punere în ramă o sugerează scenografia (Vicki Mortimer); o
arhitectură geometrică, onirico-abstractă, ca o casă de păpuşi cu nişe
supraetajate şi inegale. Ele stabilesc granițe de spațiu şi timp între budoarul
Protectorului şi al soției sale (un tablou medieval cu o textură păstoasă, în
nuanțe de crem şi ocru), pădurea în care se ascunde Băiatul, anti-camera sau
spațiul îngerilor (un fel de şantier de creație cu robele şi recuzita
personajelor, în tonuri fotografice de gri şi alb). De-asemenea, ele sugerează
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anluminurile Băiatului: un copac ce străbate 2 compartimente supraetajate
reprezintă deopotrivă pădurea şi pomul biblic al cunoaşterii, pe care Băiatul
şi-l atribuie ca invenție a sa, odată cu prima femeie, Eva.
Prima scenă se deschide cu o cantată îngerească proiectată în
contemporaneitate; trei îngeri privesc la scena lumii şi o manipulează de la
distanță ca nişte regizori: ei ordonă ştergerea unei parcări dintr-o piață
publică, opresc în loc timpul şi trezesc morții la viață în ideea aducerii în
scenă a povestirii. Imaginea trimite la filmul lui Wim Wenders „Wings of
desire‖ unde îngerii cocoțați în zgȃrȃie nori sau pe statui înaripate
contemplă de sus lumea. Unul dintre îngeri (Băiatul) transgresează spațiul
cadrului şi întră în poveste. El pătrunde-n lăcaşul Protectorului care –i va
cere să-l cuprindă cu faptele sale memorabile într-o carte. Libretul aduce în
acelaşi timp o poezie de-o stranietate arhaizantă şi o conciziune şi economie
de mijloace tipică basmului: aflăm despre Protector că este un campion al
purității şi al violenței. Corul îngerilor menține o tonalitate gravă şi
sentențioasă ce înscriu povestirea în zona miticului. Cauza a tot ce survine
are rădăcini biblice: se aduce condiția femeii inventată, desprinsă din coasta
bărbatului pentru a fi umilită, dezbrăcată şi responsabilă pentru tot răul din
lume. Titlul operei este simbolic: cel ce modelează în piele, modelează în
suflete, le transformă; arta autentică deține această forță, aşa cum muzica
poate fi înălțătoare, iar muzicii acestei lucrări nu i se refuză transcendentul.
Ceilalți doi îngeri intră şi ei în spațiul povestirii sub nume biblice, de sfinți:
Ion şi Maria (sora lui Agnes); ei sunt îngeri păzitori. Maria încearcă s-o țină
departe pe Agnes de Băiat, şi tot asupra ei Băiatul proiectează păcatul
adulterului pentru a o proteja pe Agnes.
Fascinată de harul Băiatului, Agnes i se dăruieşte pentru că se
recunoaşte în anluminura executată la cererea ei; Agnes renaşte prin artă şi
pentru prima oară cunoaşte iubirea. Arta modelează sufletul, Agnes devine
creația lui, aşa cum artistul susține că Eva şi pomul cunoaşterii au fost
cȃndva inventate de el. Pomul cunoaşterii se mută din tablou în scenă,
Băiatul şi Agnes se întȃlnesc în grădina Paradisului. Creația se reiterează,
femeia este cea care seduce impulsionată de patimile firii. Cunoaşterea prin
iubire presupune depăşirea condiției, remodelarea spiritului: Agnes nu mai
poate fi o femeie supusă, sau un copil cum o numeşte Protectorul. Ea-i cere
Băiatului să cuprindă în carte povestea lor. Delirul în care cele două voci
(Protectorul şi Agnes) se duelează la citirea manuscrisului - între stupefacție
şi extaz – se desfăşoară într-un crescendo susținut de repetiții obsesive, leitmotive, în formule atonale ce cuprind un spectru foarte larg. El aminteşte de
duetul scenei finale din opera lui Bartok dintre Barbă Albastră şi Iudith şi
atinge punctul culminant cȃnd Agnes, care nu ştie să citească, îi cere
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Protectorului să-i arate în manuscris, cuvȃntul love. Agnes vrea să înțeleagă
toate formele de reprezentare a iubirii: iubirea inscripționată în piele, în
spirit şi în suflet.
Corul de îngeri nu foloseşte nume cȃnd se referă la Băiat sau
Protector pentru că ei nu reprezintă decȃt instrumente, manifestări ale
destinului şi ale condiției umane: creația, vanitatea, dorința de înrobire şi
posesiune. Agnes vine din greaca veche şi înseamnă puritate; iubirea e pură,
nu poate fi ținută ascunsă, de aceea se termină în moarte.
Protectorul – stăpȃnul lumii– îi cere Băiatului să înscrie în piele
Paradisul terestru - ca univers în care Protectorul îşi desfăşoară actele lui de
caritate. Protectorul nu recunoaşte Paradisul în anluminurile Băiatului iar
Agnes numeşte infern acest Paradis.
O scară stranie, albă, în melc, ca
extensie a eşafodajului, urcă la cer. Scara e reprezentată în ultima
anluminură a Băiatului ucis. El coboară dintre îngeri pentru a-i-o prezenta
Protectorului ca variantă existențială; acesta n-o poate ajunge din urmă pe

Agnes în timp ce urcă scara spre balconul de unde îşi va lua viața. Ultima
anluminură o descrie vocal pe Agnes suspendată în spațiul dintre două lumi
cu cei trei îngeri ce te urmăresc cu privirea din marginea tabloului. În
timpul duetul final, personajele se mişcă lent ca într-o peliculă ce deraiază, se
opreşte şi reporneşte cu dificultate; mişcarea e frȃntă, fracturată, crispată,
discontinuă pentru că ea se desfăşoară în timpul incert al povestirii, al
analizei, al fabulației. Ascensiunea în moarte surprinsă cu încetinitorul, pe
scara albă în melc, pare o înălțare la cer a fecioarei chemată de înger, o
eliberare, un extaz, pe care numai iubirea ți-l poate aduce în moarte,…
iubirea, şi posibil, … şi muzica.
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TRĂILĂ NICOLA
SPAŢIUL ARTISTIC BĂNĂŢEAN (VIII)
Răsunetul în epocă nu se
lasă aşteptat. În legătură cu o
expoziţie, la Cluj, unde figurau cei
mai reprezentativi pictori şi
sculptori ai momentului din spaţiul
transilvan, la care participă şi Ion
Breazu, acesta scrie: ,, Zgârcit ca
întotdeauna, Ladea nu expune
decât două lucrări: ,, Portret
bănăţean‖, în lemn, şi un
basorelief, schiţă pentru un portret
al nuvelistului Ion Popovici Bănăţeanu. Amăndouă lucrările sunt ţâşnite din
bogăţia sufletească a lui Ladea din care vor izvorî încă multe opera ce vor sta
piatra de hotar în dezvoltarea sculpturii româneşti. Am cunoscut un Ladea
monumental – iată şi un Ladea plin de umor şi un Ladea liric. Portretul
ţăranului băbăţean este de o îndrăzneală de artist deschizător de epocă. S-ar
putea scrie despre el un întreg studiu. E o lume de valori sufleteşti şi tot
atâtea mijloace de expresie a lor. Ladea a aprorfundat atât de mult tema
ţăranului batjocoritor, atât faţă de el, cât mai ales faţă de alţii, încât de la un
portret s-a ridicat la un tip. E de admirat cu câtă stăruinţă caută acest artist
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elementele fundamentale ale rasei şi ale locului. De altfel artiştii mari
întotdeauna au avut rădăcini înfipte în solul natal‖.
La Timişoara, epoca în care aici se afla Romul Ladea, împreună cu
artiştii din Şcoala de Arte Frumoase, adică perioada în care începe cu anul
1933 şi se continuă vreme de un deceniu, are o deosebită influenţă asupra
ambianţei culturale a Banatului şi, pe această cale, a României. Nu este
domeniu al vieţii cultural - artistice care să nu primească un imbold, o
chemare iremediabilă spre emancipare. Iniţiativele epocii – expoziţii, edituri,
publicaţii, fundaţii cultural, muzee etc.- marchează pentru totdeasuna viaţa
cultural a Banatului, radicând ştacheta la un nivel înalt pe care generaţiile
viitoare vor încerca mereu să-l depăşerască.
Şi viaţa boemă a oraşului Bega cunoaşte o reală transformare.
Cafeaneaua ,, Spieluhr‖ îşi escaladează simplul statut de loc de întâlnire şi
relaxare, devenind un adevărat cenaclu, unde apar şi se fixează idei culturale.
Poetul Petru Sfetca priveşte cu un nedisimulat entuziasm activitatea acestui
inedit aşezământ. ,, Ce instituţie – să zicem – culturală din Timişoara – scrie
printre altele, în 1943, în ziarul ,, Vestul‖ – a desfăşurat o activitate mai
prodigioasă ca cenaclul de la,, Spieluhr‖? Unde au ars în Banat mai multe
flăcări spirituale şi unde s-a oficiat cu mai multă sfinţenie la altarul Artei?
Sculptorul Romul Ladea e cerntrul şi şeful cenaclului. E Maestrul. El i-a
adunat pe toţi şi tot el caută zi de zi să şteargă asperităţile existente şi
inerente unor oameni de idei. Robust, cu ochii vioi, ieşiţi se sub o frunte
proieminentă, cu părul de culoarea cânepii, întotdeauba ridicat vâlvoi într-o
dezordine frumoasă de parcă la răşchiat o mână divnă, niciodată cu cravată la
gât, cu faţa arămie, obosită, probabil de şirul de nopţi albe risipite şi trăite
intens de-a lungul anilor (deunăzi a împlinit 42 de ani), toată figura trădează
pe omul înnăscut şi deci incorigibil‖.
În anii când frecventa cafeneaua ,, Spieluhr‖, Romul Ladea lucra, printre
altele, la câteva ipoteze ale lui ,,Iorgu Iorgovan‖ – prin care încearcă să-şi
apropie realitatea mitologică. Traian Demetrescu scrie, în 1941, într-o
cronică din ziarul ,,Dacia‖: ,, […] Trecând la lucrările expuse, ne întâmpină
de la început oprele lui Romul Ladea. Temperamentul de aspră energie,
hrănit probabil din plastica veche germană, din Rodin şi Mestroviċ, domnia
sa ne înfăţişează în primul rând un Iorgu Iorgovan fundambulesc, care
încearcă zadarnic să se desprindă şi să contureze din materialul refractar în
care fantezia artisului a vrut să ni-l contureze‖.
Prin lucrări ca cele dedicate eroului Iorgu Iorgovan, sculptorul face un
popas în lumea legendelor, de unde revine încărcat de energie într-o
actualitate agitată, tulburată, de evenimente sociale şi istorice. În 1941
Şcoala de Arte Frumoase numită, mai la urmă şi Academia de Arte frumoase
de la Timişoara se desfiinţează, iar vreme de câţiva ani, Romul Ladea şi
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celelalte figuri ale culturii băbăţene vor face eforturi în sensul salvării
cuceririlor intelectuale ale ultimului timp.
Această, perioadă, anii când la Timişoara au fost active idealurile
învăţământului superior de artă – nivelul pe care istoria Banatului îl
revendică pe bună dreptate -, lasă amintiri durabile în viaţa artistică, care nu
vor fi uitate niciodată. Şi va rămâne unn izvor pururi viu de modele culturale
şi artistice, pregătind reluarea, amplificată, a învăţământului universitar de
artă din Banat, în ultimii ai ai secolului al XX-lea.

Livia Fumurescu

Metaforele din livada poeziei
În avalanşa poeziilor vremii, unele doar
jonglând cu viziunea modernismului, în
competiţia exprimării încifrate a trăirilor şi
stărilor sufleteşti, sugerând asocieri alambicate
printr-un stil preţios, volumele poetului Ioan
Vasiu aduc spontaneitatea exprimării directe,
într-o ţesătură metaforică viabilă, accesibilă şi
cititorului neavizat, care să se regăsească în
explozia luminoasă şi optimistă a discursului
poetic, învăluit în lirismul cald şi echilibrat al
vârstei mature, descoperind frumuseţile simple
ale vieţii şi miracolele naturii generoase.
Motivele frecvente în poeziile lui Ioan
Vasiu se nasc din alcătuirea sufletească proprie omului împlinit, deschis
înspre resursele regeneratoare ale iubirii, în largă accepţiune, înspre lumina
speranţei şi înspre natura mereu înnoitoare în circuitul anotimpurilor. În
această viziune sănătoasă, a dezideratelor general-umane, cu ecou în firescul
vieţuirii fiecărui om, se înscriu şi versurile din recentul volum al Domniei
Sale, sugestiv întitulat „Livada cu metafore” (Editura Inspirescu, Satu
Mare, 2015). De mare sensibilitate poetică este titlul volumului, sugerând
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subtila valorificare a potenţialului liric de percepere a realităţii, conform
resurselor temperamentale ale autorului, preocupat de sensurile majore ale
existenţei.
Direcţiile pe care se înscriu poeziile, concentrând esenţe, vizează fie
definirea elementelor care compun universul apropiat sufletului nostru (viaţa,
femeia, dragostea, fericirea, magia sărbătorilor, terorizanta criză de timp a
acestei etape, soarta trecătoare, gara - locul începutului şi sfârşitului, etc.),
fie realizarea picturală a pastelurilor, surprinzând natura în circuitul
anotimpurilor. Nu întâmplător, poetul Eugen Evu, referindu-se la „Ioan
Vsiu...un superb desuet, mereu romantic‖ afirmă că în poeziile acestui volum
„Toate conotaţiile semiotice sunt corelaţionate la Natură, cu un pulsatoriu
zvâc de vitalism...”
Prin procedeul repetării spiralate a definirii vieţii („viaţa mea-i/ o bandă
desenată/ viaţa mea-i precum/ un serial/ viaţa mea-i / o floare de muşcată... –
cântec) poetul surprinde dinamismul trăirilor, succesiunea rapidă şi
complementară a evenimentelor, dar şi frumuseţea colorată a vieţuirii,
dătătoare de bucurie şi speranţă. Autoportretul scriitorului se conturează prin
ipostaze dublate de metafore cu mare încărcătură semantică ( „eu sunt
plutaşul/ de pe-un râu secat/...poetul.../îndrăgostitul/ de păcat/...preotul/ fără
crucifix.‖- portret). Femeia e fiinţa care dă sens existenţei, oferă emoţie şi
bucurie, frumuseţe şi iubire („...femeia-i / cuib de cântec şi de vis/...al vieţii
curcubeu/...un poem...‖ – poem nescris). Metaforele juxtapuse, cu sau fără
rol sintactic de nume predicative, imprimă o anume schemă repetitivă care
consolidează definiţia succintă, valorificând comparaţia sau metafora
(fericirea-i/ fagure de miere/ fericirea-i/ca un curcubeu/ fericirea-i lacrima ce
piere...‖ – fericirea). În reluarea definiţiei, poetul găseşte surprinzătoare
metafore sugestive în proiecţie cosmică sau temporală („fericirea-i/un covor
de stele/...un album de vis...- definiţii). Conştient de trecerea neiertătoare a
timpului hulpav, poetul pendulează între candoarea copilăriei („ ...copilăria-i/
cel mai sincer vis/...un crâmpei de rai/...un poem ...- copilăria) şi calma
înţelepciune a bătrâneţii („...bătrâneţea-i drum/parcurs pe jos/...un poem/
duios‖– bătrâneţea)
Criza de timp a acestui secol grăbit, în care alergăm continuu, aduce
„frigul‖ incompatibil cu „visul‖( „ n-am timp să plâng/să sufăr şi să strig/
chiar dacă-n visul meu/e-atâta frig..‖.- n-am timp). Menirea poetului este de a
lumina sufletele tuturor, oferind bucurii spirituale celor din jur („ din
preaplinul/sufletului meu/dau şi celui/răsfăţat de soartă/dar şi celui /ce o duce
greu/stând cu mâna-ntinsă/pe la poartă‖ – din dragoste). Uneori, această
deschidere înspre frumos şi înspre oameni este proiectată cosmic (taina
nopţii), iar bucuria calmă, dar stimulativă a relaţiilor afective e asociată cu
liniştea reconfortantă a duminicilor (duminică). O originală definiţie a
poeziei se desprinde din moştenirea lăsată urmaşilor „o bibliotecă/ plină de73

amintiri/ prin care poezia/ să respire/ lumina ce se-ascunde-n/ trandafiri‖ –
moştenire). Invocaţia adresată Creatorului e motivată de o succesiune de
metaforice exprimări ale frumosului ce ne-nconjoară („lasă-mi Doamne/ un
răgaz măcar/s-admir cerul/ când se-adapă-n mare/ stelele ce din fântâni/
răsar/ fluturii flămânzi/ de dezmierdare‖ – răgaz). Unele poezii valorifică
resursele stilistice ale comparaţiei neaşteptate („Sângele meu/ ca mustul abia
stors/ poemul meu/ ca un ochean întors...‖ – autoportret), deschizând
perspective interpretative de largă respiraţie. Un loc aparte îl ocupă versurile
în care autorul se declară un împătimit al poeziei, născute din preaplinul
sufletului său („ia-mi tot ce vrei/ dar lasă-mi poezia‖- lasă-mi poezia).
Succint este surprinsă nostalgia învăluitoare în preajma casei părinteşti
părăsite, în care nu mai e freamătul de altădată („în casa părintească/ nici
focul nu mai arde/ în casa părintească/ doar lacrimi pe la porţi...‖- casa
părintească). Aceleaşi păreri de rău îl asaltează pe poet în locurile magice
ale copilăriei activate doar în memoria adultului, supus permanentei treceri
(„în satul natal/amintirile plâng‖- amintirile plâng).
În poeziile-pastel, poetul surprinde efectele benefice ale primăverii
(„iar se-aprind/ iubirile în noi/iar ne-alungă/ soarele pe-afară/iar ţâşneşte
seva/ prin altoi...‖- primăvară), îndemnând la descătuşarea energiilor
(„miroase-a primăvară/ pe câmpii/ şi-aş alerga/ şi nu m-aş mai opri‖ –
cadou). Viziunea imensităţii senine a cerului albastru, cupolă peste înnoirile
primăvăratice, e surprinsă ca într-o acuarelă („râde-anotimpu-n/ fereastră/
mugurii-n pomi/ explodează/ ceru-i eşarfa/ albastră/ ce se destramă-n/
amiază‖ – eşarfa albatră).
Din dorinţa eliminării canoanelor restrictive ale poeziei clasice, Ioan
Vasiu sfidează rigorile scolastice ale constrângerilor formale, adeseori
sterile, folosind literele mici, atât în scrierea titlurilor, cât şi a cuvintelor de la
începutul versurilor, eliminând toate semnele de punctuaţie, spre a aduce la
numitor comun secvenţe care par unice, lăsând nelimitate piste interpretative.
Ritmul interior al poeziilor favorizează exprimarea vibraţiilor sufleteşti de
mare sinceritate, prin care poetul se deschide înspre percepţia cititorului.
De mică dimensiune, cartea de poezii a domnului Ioan Vasiu deschide
mirificul orizont al cunoaşterii poetice, prin intermediul unor stări de graţie
favorizate de sensibilităţi lirice armonizate vibraţiilor sufleteşti. De altfel,
versurile din toate volumele de poezii ale originalului poet stau sub semnul
metaforei înseilate într-o succesiune de versuri scurte, cu o metrică
nonconformă, în care repetiţia declanşează fluxul sensibilităţii poetice.
Transparenţa sentimentală şi ludicul cenzurat imprimă poeziilor domnului
Ioan Vasiu originalitate şi prospeţime, încadrându-se uneori eruptiv,
jonglând cu rimele, dar descoperind frumuseţi şi trăiri regeneratoare.
Scriitorul Dumitru Hurubă remarcă originalitatea poeziilor lui Ioan
Vasiu, afirmând că „Prezent de mulţi ani în lirica actuală cu versuri care
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denotă multă sensibilitate, receptivitate şi rezonare cu trăirile omului, Ioan
Vasiu se desprinde oarecum autoritar de generaţia sa şi îşi creează treptat o
anume individualitate elegant demonstrativă ”.

MUGURAŞ MARIA PETRESCU
DUMITRU ICHIM – CUVÂNTUL DIN UNGHERUL TAINIC

Pe Dumitru Ichim l-am cunoscut pe 3
august 2012 la cenaclul ,,Mihai Eminescu’’
de la New York, condus de Pr. Prof. Univ.
Dr. și scriitor Theodor Damian.
Aveam atunci să descopăr un om aparte, un
preot de pe meleagurile Moldovei, din îndepărtata comună Dărmănești, unde
acum cincizeci și ceva de ani slujise chiar tatăl meu, Preotul Constantin
Sârbu, despre care părintele Dumitru Ichim mi-a vorbit în dese rânduri
deosebit de frumos. Dar mai aveam atunci să descopăr un om, hărăzit de
Dumnezeu să scrie.
Scos la iveală sau la lumina textului dintr-un ungher tainic, pe care uneori
nici el însuși nu și-l poate explica, Cuvântul la Dumitru Ichim este
contemplat, analizat, șlefuit până la atingerea perfecțiunii fizice a statuilor
ovoidale ale lui Constantin Brancuși, înnobilat cu diverse categorii
gramaticale (adverbul devine substantivizat prin acordarea articolului hotărât
,,prea devremele chemării’’ sau conferirea adverbelor cu noțiuni de
profunzime ,,când era târziu în glas’’ – Disprețuiri de număr, sau chiar
exprimări oarecum neobișnuite pentru limba română ,,Între codri de nu știu’’
– Cărare usianică), schimbat chiar uneori voit, diferitele lui fațete
semantice, pe care le dobândește în acest proces de creație lirică ducând la
nebănuite și nenumărate valențe filosofice și interpretative. Iar ca să fie și
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mai convingător, Dumitru Ichim își permite chiar să folosească sau să
inventeze cuvinte cu iz de vechi, arhaice sau extrem de rare, care aproape nu
mai sunt folosite astăzi.
Pentru el, poezia pe care o așteaptă implorând parcă să o scrie în fiecare zi,
este acea corvoadă dulce și permanentă, care mistuie și purifică întru
căutarea ideii exprimată tot prin Cuvânt. ,,Voi porni pe sub cuvânt/ Către cel
ce m-a supus’’ – Căutare usianică, este atitudinea lui de supunere și de
umilință vis-à-vis de Cuvânt, este însuși drumul vieții și al destinului lui
,,Voi ajunge în atunci/ Și de-acolo în voi fi’’ – Cărare usianică. Ea este
zbaterea permanentă de a ieși din sine, de a evada. Dacă ar fi să parafrazăm,
nu cred că în cazul poeziei lui Dumitru Ichim ar fi greșit să spunem ,,din
Cuvânt te-ai născut, în Cuvânt te vei întoarce’’. Fiecare vers scris de el este
un univers care se deschide în progresie geometrică spre alte noi universuri.
Filosofia poeziei lui este oarecum paradoxală, sigur deconcertantă ,,Nențeles e înțelesul’’ – Nemitarnic de olar. Și deși nu ni se spune, înțelegem
printre versuri predilecția poetului către lumea lui sferică, tăcută,
misterioasă, așa cum spunea și Eminescu ,,deși vorbești pe înțeles,/ eu nu te
pot pricepe’’ – Luceafărul. Cu cât strădania este mai mare, cu cât dorința de
apropiere de lumină sau de lumina Cuvântului este mai mare, cu atât sfiala,
retragerea în sine, izolarea și speranța sunt mai mari.
Avem aici de a face cu o adevărată plăcere de a se scufunda, în mod
deliberat, în polisemantismul cuvintelor, poetul jucându-se cu versurile,
cuvintele ce le alcătuiesc sau noțiunile religioase, sau cu categoriile
filosofice care uneori pot fi puse chiar invers, ca în joacă. Câți își mai permit
oare astăzi să scrie într-o astfel de manieră? Cu siguranță numai un poet cu
har, așa cum este Dumitru Ichim, dar și un cunoscător perfect al limbii
române, care folosește cuvinte create de el însuși pentru rațiuni uneori de
prozodie, sau pentru frumusețea, căldura, gingășia și inefabilul textului.
Dumitru Ichim crede cu tărie în Cuvântul scris, în Cuvântul ziditor
,,Întrupează-te, Cuvinte’’, pe care în condiția lui umană va fi condamnat să-l
caute toată viața pentru a-i descoperi măreția lui divină și creatoare, de
necuprins cu mintea ,,Unde-o fi primul cuvânt?’’ – Cerșind la poarta
logosului.
Dar Dumitru Ichim poetul are și o formație de preot. Nu este prima oară
când întâlnim un astfel de caz. Este firesc, deci, ca unul și celălalt să-și
dorească să-și definească poate altfel noțiunea de Sfânta Treime pornind de
la întrebarea sensului vieții și al existenței în sine. ,,Întreit în formă, cugetat
în stâncă,/ Mai presus de grâne sinele se-nalță’’; sau făcând aluzie la ,,Eu
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sunt calea, adevărul și viața’’, versul propus este ,,Unde-o fi cărarea, câmpul
și înaltul?’’ – Prea torsul de liniști; ,,Parcă ecoul tău în brațe-l strâng/ Rostit
de brazi în cercuri trisolare,// Multiplicat e-n toate atotsimplul/ Când prin
păduri, când prin priviri de ren./ Sunt trei în unul ca eis, mia, en/ Și totuși mai
există timpul, timpul...’’ – Doare, doare timpul. Paradoxal, deci, Sfânta
Treime (Soare, Cuvânt, Divinitate) poate fi lucrul cel mai simplu, dar și cel
mai de nepătruns. Așa cum sunt viața, existența noastră și moartea. Din acest
punct de vedere, Dumitru Ichim consideră că viața, existența însăși se repetă
cu o anumită ciclicitate care a fost prestabilită de textele vechi ale Psaltirii.
,,E scris în frunze sens de rătăcire/ M-aplec în piatră timpul să-l întorn/ Și la
răscrucea plânsului de corn/ Copacii par bâtrâni ca o psaltire.// Timpuri și
spații se repetă iară’’ – Doare, doare timpul. Și din această caznă de a găsi
sensul timpului și al existenței, dureroasă, cum am mai spus, până la modul
fizic, se conturează haosul, care înghite repaosul absolut, tăcut și misterios cu
o sete nepotolită ,,Mereu a fost îl soarbe pe a fi/ Ca sâmbure de zi în anotimp
de seară.// Tăcerile din stânga își îngână/ Negări de răsărit și de apus,/ În
dreapta e cuvântul tău nespus’’. Ca și la Eminescu (,,Din haos, Doamne, mam născut/ Mi-e sete de repaos’’ – Luceafărul) și la Dumitru Ichim haosul
(tăcerea) nu înseamnă dezordine ,,Și din tăceri să-mi rostui graiul’’ –
Disprețuiri de număr.
Cât despre moarte, ca pământeni, acesta este un adevăr de care din gena
noastră suntem conștienți încă de când ne naștem ,,Căci adevărul tău e
moarte’’ – Disprețuiri de număr. Raportarea, poziția noastră vis-à-vis de
ciclurile de viață (,,E în noapte-un prea târziu/ Și în toate-un prea devreme’’
– Prea târziu și prea devreme) care au trecut și pe care memoria noastră
scurtă nu le-a mai putut reține decât la nivel de genom (adepții teoriei
reîncarnării susțin ideea vieților anterioare ca cicluri existențiale), noi
reținem (ca dimensiune extrem de scurtă) doar existența de la facerea lumii
încoace. Iar ,,prea devreme’’ este ideea că nu suntem încă pregătiți pentru
veacurile ce vor să vină, deși semnele existenței lor au apărut și conviețuiesc
acum odată cu noi. Din acest punct de vedere, pornind de la vechile scrieri,
Dumitru Ichim devine profetic.
Poate că de aceea am reușit să traduc Ideograma sufletului meu. Dumitru
Ichim este un preot cu o credință profundă. Citindu-i și traducându-i din
poezii, cred că, pe undeva, el a rămas, în adâncul sufletului lui, tot acel
,,băiet cu suflet curat, care alerga pe dealurile Dărmăneștiului’’. Cartea este o
antologie de versuri, cheia însăși care duce către chintesența, către sufletului
celui care a scris aceste poezii, este explicația pe care poetul încearcă să și-o
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dea față de el însuși, sau față de universul din jurul lui: raportul lui cu
Dumnezeu, cu el însuși, cu cea care i-a fost dragă o viață întreagă, Florica
Bațu Ichim. ,,Vezi anii noștri cum s-au dus?/ O viață-ntreagă te-am iubit/ și
azi la fel,/ dar cu-n sonet în plus./ .../ Te-aștept diseară-ntr-un sonet/ ce-abia a
înflorit!’’ – Aniversarea punții albe.
Asemenea lui Iov care rabdă, dar nu-și pierde speranța, la fel și Dumitru
Ichim crede cu tărie că nu poți să scrii sau să exiști în Dumnezeu decât în
tăcerea absolută a ascultării și a Cuvântului ,,născut, iar nu făcut’’, sau poate
doar atunci când rătăcești ,,din oare-n oare’’. Întreaga poezie a lui Dumitru
Ichim stă sub semnul întrebărilor permanente ,,Cine sunt, ce răsărit/ Poate
cifra să-mi însume?’’, iar ca răspuns la toată frămîntarea lui, el se autodefinește astfel: ,,Adun cerul și pământul,/ În nici unul nu mă știu/ Sub înalt
verde-ierbiu/ Din ecou ți-am strâns cuvântul’’ – Binecuvântează-mi cerbii.
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MARIA TOMA-DAMȘA
GHEORGHE ROTAR – ȚĂRANII DE LA ORAȘ

Aflat la al doilea roman, Gh. Rotaru dă măsura
talentului său narativ. Romanul a apărut în
2014, la Editura Grinta din Cluj Napoca. Tema
este nouă în literatura contemporană, având în
vedere perspectiva din care sunt priviți ... noii
orășeni – foști țărani.
Autorul, în Posfață, precizează: „se poate spune că orașul fără nume,
fără identitate geografică și istorică despre care este vorba în această carte
seamănă, într-o oarecare măsură, cu unul bine cunoscut‖, dar „rămâne
simbolul oricărui oraș ardelean care a traversat perioada anilor 1952 până în
1989...‖
Cele două părți ale romanului conțin câte cinci, respectiv șapte
capitole, unele cu titluri incitante: Ce poți face azi nu lăsa pe mâine, Când
dulcele devine amar, Se caută țărani etc.
Romanul debutează serios cu ... Îngrijorare în Bânca, iar acțiunea
acestuia se declanșează într-o sâmbătă de primăvară, când „se zvonește că o
să li se ia pământurile și o să se facă colhoz ca în Rusia‖. „Îngrijorarea‖ este
justificată: „nu prea bune vești‖, „nu prea poți vorbi multe cu oricine‖, „de la
noi au cules vreo șase inși‖, „l-au săltat pe [...], pe directorul școlii care nu a
vrut să-și lase obiceiul de a zice cu elevii dimineața „Tatăl nostru‖, „s-au
înmulțit pârâtorii‖, „s-au înrăit ca niște javre‖, „mă coace treaba asta‖, „pe
cei care s-au opus i-au băgat la închisoare‖, „oamenii mutați foțat pe criterii
politice‖, „aduși cu domiciliul forțat‖, „trăiau ca vai de ei‖, „a făcut
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colectivul cu revolverul în mână‖, „cine se codea să se înscrie avea de suferit
amarnic‖, „în sinea lor se cuibărise neliniștea‖.
Spre stupoarea sătenilor, o altă anomalie are loc: „căsătoria fără
nuntă‖, dintre „Sanu lui Hațegan‖ și Angelica, fata lui Manase. Este primul
semn al părăsirii satului, al migrației spre oraș. De fapt, căsătoria legală s-a
făcut mai târziu, când Liviu, fratele Angelicăi, i-a adus certificatul de
naștere.
Aidoma lui Moromete, Manase nu mai are autoritate nici asupra
fiului său Liviu, care se va căsători cu „Melintia lui Oargă‖. El este sfătuit de
către Laie să nu mai ia „de unul singur o hotărâre‖.
Viața merge înainte, după principiul „Ceo fi om mai vedea‖. Astfel,
de Crăciun, la invitația lui Liviu, Angelica și soțul ei au fost musafirii
familiei, iar relațiile cu părinții au intrat în normalitate. Vâsa a făcut contract
de întreținere cu Măcrișoaie, în sat se vindea pământ, alți săteni își făceau
cărămidă pentru case, deveniseră mai comunicativi. Paralel cu campania de
alfabetizare, se conturează activitatea politică de tineret și de partid pentru
adulți, în care – din păcate – s-au înscris, la început, o mulțime de
„nepricepuți‖ (Păpăruță, Omcu), dar mai apoi și oameni serioși (Hațegan,
Manase, Oprean). Laie Brișcan prevede că în curând va începe procesul
colectivizării, ceea ce s-a și întâmplat. Aflăm detaliat despre această acțiune
în capitolul De musai ca de voie bună: cotele s-au anulat, s-a schimbat
președintele Sfatului Popular, s-a amenajat un dispensar medical, s-a
construit drumul și un Cămin cultural, apoi s-a făcut „întovărășirea‖, „primul
pas‖ spre „socializarea agriculturii‖, spre crearea Gospodăriei Agricole
Colective: preșdinte – Goța Manase.
În Partea a doua a romanului, autorul este îngrijorat evoluției vieții
satului și a lumii (moartea lui Stalin), plecarea, în 1959, a ultimilor 35000 de
ostași sovietici, înființarea unor cooperative meșteșugărești, moartea lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „exodul‖ la oraș al țăranilor, care și-au cumpărat
terenuri și și-au construit case. Acolo s-au conturat străzile, s-au trasat liniile
de curent electric, „altă viață, dar tot cam aia-i...‖
Luați de vîrtejul vieții, mulți săteni s-au acomodat cu „viața de la
oraș‖, unde se puneau bazele marilor obiective industriale. „Viața începea să
se așeze pe alte fundamente‖, iar „noii locatari veniți de la țară au simțit asta
și, instictiv, au speculat orice ocazie‖, spunea, ironic, autorul.
Bâncanii s-au mutat pe strada Pajiștei, alături de „cioncani, mălureni,
văngani‖. Sâmbăta și după-amiezile de duminică, noii locatari mergeau la
cinematograf, la plimbare „pe corso‖, la restaurante sau cârciumă, iar femeile
la coafor ...
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Liviu lui Manase s-a angajat distribuitor la Intreprinderea „Horia‖,
alții, muncitori la „Refractară‖, la Combinat sau pe șantierul de construcții ...
S-a proiectat construirea unui spital și a policlinicii...
Noua împărțire administrativ-teritorială însemna desființarea
județelor; tinerii se calificau, urmau facultăți. S-au ocupat posturile
prevăzute pentru Comitetul Executiv al Consiliului Popular Județean
(președinte, prim-vicepreședinte, secretar), cu „neînțelegeri‖ și
„intervenții‖inerente pentru „completarea schemei‖.
Cu fină ironie, autorul nu scapă „micile afaceri‖ ale „aparatului ...‖
prezent în teren, privind „decontarea‖: „Primarul sau secretarul primeau
ștampila pentru toate zilele săptămânii, nu numai pentru cele cu prezență, iar
directorul [...] aproba decontarea. În felul acesta, toți erau acomodați cu
certitudinea: ˂Luna trece leafa vine, noi cu drag muncim˂‖.
Autorul romanului continuă cu capitolul Când dulcele devine amar,
un titlu simbolic, surprinzând anul inundațiilor catastrofale, perioada
stagnării construcțiilor, consolidarea digului, primele semne ale crizei din
sectorul alimentar, sistematizarea centrului civic cu prețul dispariției unor
„importante edificii cu valoare istorică‖ ... În acest context, cei mai mulți
bâncani s-au mutat pe strada Pajiștei, printre care și Liviu cu Melintia. Așa se
face că „Foștii țărani se vedeau acum la oraș, locuitori cu drepturi,
posibilități, dar și cu „pretenții care nășteau, uneori, nemulțumiri‖.
Critic este văzută „aparenta bunăstare‖ care „nu putea ascunde [...]
carențele programului Partidului de revoluționare a agriculturii, de
industrializare a economiei românești [...], proasta administrare a treburilor
interne...‖ În aceeași perioadă a apărut „Festivalul Național – cultural
„Cântarea României‖, benefic la început, dar degenerând în „glorificarea
marilor realizări ale partidului și elogierea‖ celor doi conducători...
Capitolul Se învață omul și cu amarul are în vedere „nenumăratele
greutăți și privațiuni pentru foștii țărani‖. Atracția orașului le dădea
„siguranța zilei‖, le asigura accesul gratuit la îngrijirea medicală, la
învățătură, comoditatea aprovizionării. Cu realism, surprinde autorul
întreruperile de curent , lipsa de căldură și apă caldă, presiunea slabă a
gazului, raționalizarea severă a benzinei și a alimentelor.
Au urmat și altele „măsuri‖care au afectat grav viața oamenilor, dar
foștii țărani erau deprinși cu neajunsurile ... Nici calamitățile naturale care au
urmat nu i-au „dărâmat‖, dar nici de bun augur nu au fost. Dramatice au fost
și măsurile de „sistematizare‖, de reducere a numărului de sate‖ cu
consecințe negative puternice. Nu scapă de sub ochiul critic mal autorului
nici „primirea‖ cadrelor, numit „începutul perioadei de formare a
carierismului politic‖, tentant pentru tineri.
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Romanul se încheie simetric, tot cu un capitol îngrijorător: Se caută
țărani. Pretextând sărbătorirea a „20 de ani de la înființarea C.A.P.‖, fiind
sătuli, Bânca a pregătit o „întâlnire‖ între generațiile plecate la oraș‖. La
festivitate, Manase Goța a spus: „Mă bucur de toți cei veniței azi aici de pe
unde trăiți. Dar m-aș fi bucurat mai mult să nu fi plecat‖, Onu Zavidei le cere
să nu uite de unde au plecat, iar Tetea Laie, veteranul, este îngrijorat,
deoarece „Baiul este că din cei plecați, cei mai mulți au uitat să prețuiască
pământul rămas de la străbuni. Acești țărani de la oraș vor planifica [...]
dispariția țăranului de suflet românesc ...‖ de fapt, lipsa țăranilor - în
perioadele de recoltare – era „umplută‖ cu soldați, studenți, elevi, muncitori,
care, însă, își umpleau sacoșele...
Concluzia este impresionantă: „În sărăcia care i-a cuprins pe oamenii
de rând, chiriași ai blocurilor, era un mare noroc să mai aibă pe cineva la
țară. În ultima vreme, se întorceau mai des la obârșie...‖
Romanul este scris cu nerv; autorul, profund realist, se dovedește un
bun cunoscător al lumii satului și al țăranilor „de la oraș‖, un fin observator
al sufletului țărănesc, în general pur, nealterat, și – nu în ultimul rând – un
scriitor talentat, care știe să pună în sprijinul narațiunii dialogul și monologul
interior, chiar dacă acesta din urmă este folosit doar sporadic.
Apreciem folosirea unor toponomii caracterizante (Bânca, Cioanca,
Curmătură) sau nume ale personajelor folosite în același scop (Lăpăduș,
Păpăruță, Haplea, Măcrișoaie, Barabulă, Brișcan etc.).
Culoarea locală se realizează nu numai prin exprimarea neaoș
țărănească a personajelor, ci și prin valorificarea de către autor a unor
expresii populare specifice: „nu de alta‖, „ca vai de ei‖, „nu-i la mare cinste‖,
„a da de gândit‖, „purceaua-i moartă-n cocină‖, „muiere de casă‖, „și-a făcut
de cap‖, „după mintea lor‖, „o țâră‖, „de-a binelea‖, „de-a noști‖, „vă spui‖...
Romanul este atractiv și prin orientarea autorului spre o temă mai
puțin bătătorită, precum aceea a mutării – voite sau nu – a țăranilor la oraș și
drama existențială a schimbării modului ancestral de viață, chiar dacă
civilizația își lasă amprenta asupra lor. Ei au învățat să dea preț faptului că
„era un mare noroc să mai aibă pe cineva la țară[...]. Și le era bine așa,
fiindcă niciodată nu se întorceau cu sacoșele goale acasă”.
Ca și primul roman al autorului și acesta atestă o narațiune solid
închegată, de proporție epică remarcabilă și de o luciditate surprinzătoare în
echilibrul ei interior.
Simțim orgoliul colectiv al țăranilor, umoristicile și dramaticile
conflicte din interiorul colectivității, datorate nu numai îngâmfării atavice a
unora, ci și – mai ales – pasiunilor politice. Altfel spus, simțim viața activă,
plină de farmec și de peripeții a țăranilor în veșnică luptă nu numai cu
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elementele naturii, ci și cu omul. Atât personajele principale ale romanului,
cât și cele episodice contribuie la închegarea unei narațiuni care convinge pe
cititor despre unitatea noii „clase sociale‖ viabile și impresionante prin
acțiunile sale: „țăranii de la oraș‖.
Așteptăm cu interes un nou roman al domnului Gheorghe Rotaru!

PASIUNEA PENTRU FOLCLOR SAU RUSALIN IŞFĂNONI
PĂDURENII HUNEDOAREI
Cercetător împătimit în domeniul etnografiei, etnologiei şi al
folclorului, în general, profund cunoscător al istoriei pădurenilor hunedoreni,
dr. Rusalin Işfănoni - „pădurean prin naştere‖ – lasă posterităţii „dâra de
lumină‖, dovedind că nu a trăit zadarnic în lumea Muzeului Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti‖ din Bucureşti.
Voluminoasa lucrare – Pădurenii Hunedoarei – apărută la Editura
Mirabilis din Bucureşti, în 2006, se constituie într-un studiu aprofundat,
bazat pe o impresionantă bibliografie (peste 150 de volume), încorporând o
varietate de ilustraţii (alb-negru sau color) şi un impresionant Glosar de
termeni dialectali şi obiceiuri tradiţionale.
Structurată în cinci capitole ample (peste 400 de pagini A4 – cu
ilustraţii), cartea dă măsura capacităţii de analiză, sinteză, comparaţie a
autorului, „participarea emoţională şi înţelegerea profundă a unei concepţii
de viaţă izvorâtă dintr-o istorie secular‖. (dr. Georgeta Stoica)
Ca un„preambul‖, autorul prezintă felul în care apare Ţinutul
Pădurenilor în literatura de specialitate, începând cu sfârşitul secolului al
XIX-lea (1879) şi încheind cu studiile proprii (1994-2001). Primul care a
descries acestă zonă şi locuitorii – cu ocupaţii şi obiceiuri – este ungurul G.
Téglas (1879), apoi dr. Fr. Sólyon – Fekete, al cărui studiu cuprinde
documente din sec. al XIV-lea şi al XV-lea, organizarea cnezială şi viaţa
socială a hunedorenilor şi a pădurenilor (1882-1888), J. Szabó (1909), care
interpretează greşit toponomia şi susţine – fals – că populaţia română a venit
sub protecţia Corvineştilor din Caraş – Severin, urmat de Csanki (1913), L.
Savicki (1919), Emm. De Mortoune (1921, 1922).
Dintre românii preocupaţi de zona pădurenilor este amintit Romulus
Vuia, care a susţinut conferinţa O minune etnografică: Regiunea
Pădurenilor (1945), Pădurenii şi Ţara Haţegului (1926), Tache Papahagi
(1945), Ştefan Meteş (1943), David Prodan (1960), Elena Secoşan (1984),
Florin Stănculescu şi colectiv (1956), Ovidiu Bârlea (1959).
În 1961, Şt. Milcu şi H. Dumitrescu elaborează prima monografie
antropologică despre Ţinutul Pădurenilor. Satul Bătrâna, în 2000, Ioana
83

Cristache – Panait,Arhitectura de lemn din judeţul Hunedoara, inclusiv
cea din Ţinutul Pădurenilor, în 2002, Doina Işfănoni surprinde, în volumul
Interferenţe între magie şi estetic, obiceiurile de familie din Ţinutul
Pădurenilor, urmate de studiile lui Rusalin Işfănoni dintre anii 1994 – 2001.
Mai amintim pe etnomuzicologul Béla Bartok, care a cules melodii
instrumentale şi vocale din Ţinutul Pădurenilor, pe etnograful Tache
Papahagi, care, în capitolul Lirica funerară a volumului Poezia lirică
populară, a cules valoroase bocete, pe Ovidiu Bârlea, Mureşan pentru a
schiţa doar o parte din elita care s-a ocupat de Ţinutul Pădurenilor, o zonă
atât de marcată de istorie românească şi dragă autorului.
În primul capitol, Coordonate geografice, autorul evidenţiază
relieful, bogăţiile naturale, reţeaua hidrografică, clima, vegetaţia, solul, flora
şi fauna acestei zone, Munţii Poiana Ruscă fiind consideraţi „leagănul
Ţinutului Pădurenilor‖, cu ansamblurile lor principale: formaţiuni
metamorfice, magnatice şi sedimentare, zona abundând în bogaţii naturale
ale solului (lemnul, fructele de pădure, vânatul) şi ale subsolului (minereu de
fier, plumb, cupru, talc, marmură), cu o „reţea deasă de ape curgătoare‖, cu
păduri de fag, brad, molid, carpen şi mesteacăn, în care mişună mistreţi,
căprioare, cerbi carpatini, lupi, râşi, iepuri, veveriţe; dar şi reptile (şopârle de
munte, salamander, vipere, şerpi).
Coordonatele istorice vizează perioadele preistorică, dacică,
romană, convieţuirea romano-slavă, organizarea social-slavă, organizarea
social-politică în Evul Mediu, secolul Huniazilor, fierăritul, metalurgia
modernă şi oraşul Hunedoara, chiar dacă etnograful Romulus Vuia afirma că
„Regiunea Pădurenilor este relativ săracă în dovezi privind epocile
preistorice şi chiar cea romană, acolo neefectuându-se săpături arheologice
sistematice‖.
Peşterile de la Cerişor, Runcu Mare, de la Cance (comuna Lelese) şi
obiectele de ceramică, bronz, fier confirmă că există urme de viaţă din
perioada preistorică. Sunt caracterizate, apoi, perioadele dacică şi romană
prin descoperirile arheologice: un „tezaur dacic de argint‖, la Cerbăl, pe
coasta dealului Pârlit (1874), în „vas de bronz‖, tezaur „ajuns la Muzeul
Naţional‖ din Budapesta, „turte de fier‖ în cuptoarele de pe Valea Cernei,
unelte de minier, la Ghelari (sec. al XIX-lea), Ruda, Teliuc, Alun.
Urmele slavilor se constată în toponomia rurală a Ţinutului
Pădurenilor: Dăbâca, Ghelar, Peleş, Govăjdia, Ruda. La fel, hidrovimele:
râul Dobra şi Cerna. Valea lui Coman aminteşte de convieţuirea pădurenilor
cu cumanii.
Începând din sec. al XVI-lea, pădurenii se ocupau, pe lângă
agricultură şi creşterea vitelor, cu mineritul şi fierăritul(minele de fier au
fost menţionate în 1493 şi în 1681 – 82, numite „băi‖, ca şi topitoriile).
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Populaţia era stratificată în: nobili, libertine, iobagi, jeleri. Iobagii şi
jelerii asigurau toate muncile, ajutaţi mai târziu (din sec. al XVIIlea)denemţi, ţigani şi munteni.
În 1781, s-a construit primul furnal pentru producerea fontei la
Topliţa, apoi, în 1813, la Govăjdie, dar Hunedoara va deveni„centrul de
greutate al metalurgiei din sud-vestul Transilvaniei‖ (patru furnale: 1884,
1885, 1890, 1895), având funicularul Vadu Dobrii – Ghelar – Hunedoara,
Gura Bordului – Lunca Cernii, pentru transporatrea manganului (1882-1884;
1899), apoi calea ferată între Hunedoara – Răţişoara – Ghelar (1899).
După înflorirea industriei (furnale, laminoare, oţelării, turnătorie,
cocsărie, atelier mechanic trei cenrale electrice proprii, fabrica de oxigen
etc.), când Combinatul Siderurgic producea anual 6 mil. tone de metal. După
1989, Hunedoara a intrat într-un dramatic declin (furnalele au fost oprite, iar
Combinatul producea oţel şi laminate sub 5% raportat la anii 1970-1989).
Extragerea fierului rămâne doar o tristă amintire…
Amplul capitol, Coordonate etnografice, vizează date importante
despre Ţinutul Pădurenilor (primul document atestând denumirea de
„pădureni‖, aşezările, peisajul etnografic, legenda satului Hăşdad, satele
dispărute, uliţele, gospodăriile, casele, şura, alte construcţii, ocupaţiile
locuitorilor, târgurile, portul, meşteşugurile artistice, cântecul pădurenesc,
dansul popular, şezătoarea, claca, sărbătorile şi obiceiurile de peste an,
biserica, învăţământul, pădurenii şi minorităţile din zonă).
Autorul accentuează personalitatea etnofolclorică pronunţat
diferenţiată faţă de zonele învecinate, prin port şi meşteşuguri artistice,
pădurenii fiind „o comoară etnografică mică, o arhivă de documente vii…‖
(Elena Secoşan). „Aici totul este diferenţiat […], specific, fapt ce dă Regiunii
Pădurenilor o fizionomie proprie de trai şi suflet‖. (Romulus Vuia)
Învăluit în legendă şi mit, Ţinutul Pădurenilor fascinează prin
perestigiul dobândit de femeie în familie şi în sat(prin „cantitatea de podoabe
pe care le poartă‖), forma adunată a satelor, prin broderiile specific zonei,
prin „vaccinarea arhaică‖ a vitelor, prin credinţele şi riturile privind „prima
zi de plug‖, „secerişul‖, „târgurile‖, prin „portul pădurenesc‖, unic în felul
său, cu podoabele de rigoare pentru femei, prin „cântecul pădurenesc‖
tradiţional, tărăgănat, invocând codrul, pădurea în acompanierea
instrumentală pe măsură.
Dansul popular, „marea pasiune a pădurenilor‖, se practică duminical
(Jocul dominical, Jocul de doi, Brâul, Spicul de grâu, Ardeleana), la
clacă şi la nedei, la nunţi.
Pădurenii au avut şi au o viaţă religioasă intensă, dar ei se rugau – în
vechime – la Soare şi la Lună, invocându-le „să le ajute în depăşirea unor
necazuri‖.Poate că explicaţia ar fi „lipsa preotului din localitate‖; datorită
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numărului mic de enoriaşi, rândul la slujbă venindu-le la şase-şapte
săptămâni.
„Îngrijirea sănătăţii‖ se făcea şi se face prin „post‖, prin „ţinerea
sărbătorilor‖, iar remediul pentru diverse boli fiind„descântecul‖ („de Soare‖
sau „de deochi‖, „de pocitură‖, „de obrincit‖, „de argint viu‖, „de muşcătură
de şarpe‖, „de speriat‖ – „la copii, de moroane‖, dar şi „de numărătoare
mare‖ [un fel de eutanasiere magică]). Ca elemente se folosesc: apa, cărbunii
de lemn, acul de cusut, acul de conci, andreaua, paiul de grâu, firul de
busuioc, cuţitul, secera, maiul de lemn etc.
Învăţământul a fost şi este precar în acest ţinut: numai după 1880 au
avut posibilitate să înveţe toţi copiii (în limba maghiară până în 1918).
Acum, puţine sate mai au şcoli primare…, copiii fiind nevoiţi să facă
naveta…
„Glumele între sate‖ generează o stare de bună dispoziţie, devenind
tradiţie, o „atitudine binevoitor-maliţioasă‖, prin porecle: viezuri, guşaţi,
măgari, câini, porci, cai, lupi, capre, dar şi albine, rândunele, buhe sau
crumpenari, „după cantitatea mare de crumpene” (cartofi) pe care o obţin
cei din Poiana Răchiţelii. Prin „glume‖, pădurenii se manifestă în cele mai
diverse prilejuri; astfel „relaţiile de glumă […] contribuie la unitatea
conştiinţei că aparţin, prin umor, unui spaţiu spiritual aparte‖.
Amplu este şi capitolul Obiceiuri de familie, autorul detaliind
obiceiurile la naştere, nuntă, înmormântare, ca momente cruciale din viaţa
omului, cărora sătenii le acordă o mare importanţă, nefăcând rabat de la
tradiţie, de la obiceiurile ancestrale.
„Apariţia primului vlăstar într-o familie de pădureni a fost
întotdeauna un prilej de bucurie, o împlinire şi o consolidare a familiei […],
o mândrie şi o mulţumire: se întărea şi se perpetua neamul‖, spune autorul.
Se insistă, apoi, asupra pregătirii naşterii cu multă migală, stabilirea moaşei,
care vine în sprijinul mamei, mediind între copil şi colectivitate. „Moşitul‖se
făcea după un străvechi ritual („de la prima scaldă până la botez‖). Moaşa
făcea „prima înfăşare‖ tot după ritualuri străvechi, putea stopa definitiv
naşterile, „îmbuna‖ pe ursitoare, pregătindu-le o masă specială, asigura
„liniştea copilului‖, stabilea „interdicţiile mamei […] până la botezul
copilului‖.
La săvârşirea botezului, un rol important alături de preot revine
nănaşei, ca principal „martor al creştinării copilului şi, alături de nănaş, este
modelul şi […] protectorul spiritual al copilului‖.
Din „destăinuirea unei moaşe‖ cu mulţi „nepoţi şi nepoate‖, aflăm
despre secretele acestei „meserii‖, ritualuri şi obiceiuri („Mama între
demnitate şi păcat‖), despre necesitatea ţinerii sub control a natalităţii la
pădureni.
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Impresionează „Cămaşa ciumei – practică magică de stopare a
scăderii natalităţii‖, confecţionată – tot prin practici magice – în satele Lelese
şi Cerişor, dar şi „cheia magică‖ purtată la brâu de către lehuză, cu putere dea întrerupe fertilitatea la femei, cu excepţia fetelor şi a „femeilor iertate‖.
Nunta –momentul cel mai fericit din viaţa omului – este amplu
prezentată, începând cu „pregătirea tinerilor pentru căsătorie‖, pentru a se
ajunge la „nunta pădurenească tradiţională – o succesiune de ritualuri‖. Nu se
putea trece peste „cunoaşterea tinerilor‖, „peţitul‖, „tocmitul‖, „zestrea‖,
„uspăcioii‖, peste „rolul vornicului‖, pregătirea „cămăşii de mireasă‖, „de
ginere‖, „de soacră‖, „a lăutarilor şi bucatelor‖, peste „chematul la nuntă‖ de
către „orfebi‖ etc.
„Duminica nunţii‖ presupunea: „amenajarea mesei‖ şi „a culmei cu
zestrea miresei‖, „pregătirea ciuhei‖ lângă poarta curţii miresei, peste „ţinuta
şi însemnele de nuntă ale nuntaşilor‖.
Un mic grup de nuntaşi plecau după „nănaşii mirelui‖, unde erau
trataţi cu ţuică şi plăcinte, „până se gătea nănaşa‖. Numai după aceea se
pleca după mireasă, unde se puneau „piedici rituale în calea alaiului mirelui‖.
Autorul prezintă cerutul miresei de către vornicul mirelui şi solul acestuia, în
dialog cu „vornicul miresei‖, timp în care are loc „despletitul miresei pe
fondul unui cântec ritual, Cântecul miresei interpretat de un grup de femei‖.
Urma Povestea facerii lumii spusă în oraţia sa de vornicul mirelui,
după care, în urma prezentării unor mirese false, apărea mireasa„în faţa
nuntaşilor şi a sătenilor‖, care, după „învârtitul […] de trei ori pe sub mână‖
îi stropeşte pe nuntaşi cu apă, urmând „spălatul pe mâini‖, începând cu
„nănaşul‖, ultimul fiind mirele, care „introducea ciocanul de nuntă
(bastonul) […] prin torţile ciubărului…‖, pe care îl duc împreună (mirele şi
mireasa), devenind un cuplu cu statut de familie, care „varsă apă şi bani la
rădăcina unui pom roditor‖.
Urmează „rânduiala mesenilor‖, „urarea vinarsului‖, „strigarea
cinstei miresei‖: la început naşii şi rudele apropiate, apoi ceilalţi nuntaşi,
darurile având profunde semnificaţii.
După „masa cuscrilor‖, aceştia pleacă, iar alaiul mirelui duce mireasa
la casa acestuia, unde „soacra mare‖ o întâmpină. Urmează „învălitul
miresei…‖, „jocul miresei…‖, „sosirea cerferilor la casa mirelui‖, „masa
cerferilor‖, „strigarea cinstei la mire‖, „carul – darul mic‖, „plecarea
cerferilor…‖.
Luni era a doua zi de nuntă, marţi a treia zi…, când erau satirizate
viciile nuntaşilor. După încheierea nunţii, în prima duminică, tinerii erau
invitaţi la „nănaşi‖, apoi intrau în rândul căsătoriţilor. La pădureni, „cununia
religioasă‖„avea loc după nuntă, într-o duminică sau altă sărbătoare, când
preotul din parohie avea planificată slujba la biserica din sat‖.
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Autorul prezintă, în continuare, nunta pădurenească în
contemporaneitate şi particularităţile acesteia „în contextul nunţii
transilvănene şi a nunţii româneşti în general‖.
Înmormântarea – ultimul eveniment din viaţa omului – este
precedată de „semne prevestitoare de moarte, de numărătoarea mare –
eutanasiere pe cale magică‖, de „scăldatul şi îmbrăcatul mortului‖, de
„priveghere‖. La priveghi, au loc jocuri specifice: Bâzul, Datul cu
genunchii în grindă, Răsucirea pe sub bâtă, Trasul de bâtă, Moara
(Moşul şi baba), Purecul, Călcata.
Un întreg ritual se respectă la priveghi, privind Cântecul zorilor,
după ce – tot după ritual – mortul a fost aşezat în „copârşeu‖ cu „păpuşi
negre‖ alături. Se pune accent pe „desprinderea celui mort de mediul său
familial‖, pe „pomana mortului‖ şi „cântecul bradului la mortul tânăr‖,
pe„neastâmpărul morţilor‖ şi „practici magice de destrigoire‖.
Ultimul capitol este dedicatDestinului Ţinutului Pădurenilor în
contemporaneitate, când arhitectura locului se schimbă, obiceiurile
tradiţionale sunt alterate, familiile se mută la oraş, satele fiind depopulate,
când stabilitatea demografică este relativă, conform statisticilor (p. 314-319).
Concluziile atestă faptul că „lumea pădurenilor e o lume unitară,
dar şi închisă” ca o „adevărată entitate‖, că „elementele particularizante cele
mai spectaculoase ale zonei privesc […] comportamentul ceremonial-ritualic
şi […] portul atât de pitoresc, cum o atestă iconografia lucrării‖.
În această zonă, întâlnim „prelungirile culturii orale şi ale
imaginarului medieval în lumea cotidiană, fără ca acestea să facă corp
strain‖, deoarece reperul principal îl constituie experienţele trecutului, modul
de viaţă al înaintaşilor.
Autorul constată – pe bună dreptate – că, oricât de competent ar fi
cercetătorul vieţii pădurenilor, aceştia preferă pe „unul de-al lor‖, „pentru aşi deschide, apoi, complet sufletul‖.
Glosarul de termeni… îmbogăţeşte sinonimia limbii noastre, o
limbă bogată, expresivă, unică prin farmecul ei (p. 227-360).Diagramele,
schemele, planurile, imaginile cu aspecte ale vieţii pădurenilor completează
fericit demersul teoretic documentat al autorului. Stilul clar, precis,
nesofisticat este accesibil oricărui cititor îndrăgostit de folclor şi de trecutul
acestui neam greu încercat de-a lungul istoriei, dar trăind „în comunitate cu
natura‖.

ADRIANA TOMONI
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Am nevoie de cuvinte
Am nevoie de cuvinte,
să le ţin în poală,
aşa cum ţi-aş ţine capul,
într-o seară înstelată,
cu multă pace.
Am nevoie de cuvinte,
să le număr ca pe stele,
să le fac mărgele,
să le prind în poeme,
să te ascund între ele,
doar pentru sufletul meu.
Am nevoie de cuvinte,
să-ţi pot şopti….
M-ai auzit?

Întind mâinile
Întind mâinile sufletului meu,
să te mângâie,
când luna îţi argintează fruntea,
privind pacea cerului înstelat.
Simt mireasma ierburilor
proaspăt cosite şi a trandafirilor sălbatici.
Respir odată cu tine frumuseţea
acestei nopţi regeşti şi număr stelele,
eu de aici şi tu, de acolo…
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În aşteptare
În aşteptarea unui gând de la tine,
venind cu doruri pline,
nectar pe picior de albine,
mai şterg câte o secundă,
cum ştergi o lacrimă de tristeţi.
Deschid geamurile să simt zborul dorului,
fără oprelişti.
Găseşte cărări neştiute,
printre flori de sânziene şi maci,
mângâind sălcii plângătoare
şi înţepându-se în spinii rugilor,
urcând stânci colţuroase,
rănindu-şi gleznele,
trecând oceane de tristeţi şi bucurii.
Mereu găseşte farul călăuzitor
şi ajunge să-şi găsească sălaşul dorit.

Ca grâul
Ţin gândurile legate ca grâul pâinii-n snopi,
să nu se împrăştie în arşiţa dorurilor.
Vine El,cel ce adună bob cu bob speranţa
şi dezleagă gândurile,
în aşteptarea torentelor binefăcătoare de ploaie.
Şi plouă cu lumina rodului bine chivernisit,
în sufletele noastre.

Luna singurătăţii
Am rupt jumătate din luna singurătăţii mele.
Curgea mierea iubirii din ea.
Ţi-o dăruiesc ţie,
s-o adaugi jumătăţii singurătăţii tale.
Creează un medalion,
un UNU al nostru,
un unicat,
pe care să nu-l scoatem la licitaţie niciodată.
RAISA BOAGIU
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MEDICII

,, M E I “ - BUNICA , MEDICUL SATULUI

Bunica

Elena ( Elena din Troia ? ) ştia tot felul
de leacuri ,,băbeşti ― . Era medi-cul satului , deşi nu studiase medicina .
Avea numai liceul eparhial din Chişinău . Administra chinină celor
cuprinsi de friguri , doza necesară şi la momentul potrivit . Durerile de
gâlci , cum le zicea , le trata cu cartofi îmbibaţi cu spirt sau recomanda
clasica gargară cu gaz . Punea lipitori pe trup , ca să dispară ţârâitul
supărător din ceafă . Lua răceala cu mâna aplicând ventuze , cu mâinile
ei nespus de frumoase , după cum povestea cu orgoliu justificat :
- Îmi sărutau mâinile sublocotenenţi încartiruiţi la noi în primul
război mondial şi ziceau : ,, Ce mâini frumoase aveţi , madam
Elena , ce mâini de prinţesă ! ―
Mâinile ei cu degete prelungi erau albe şi la peste nouăzeci de
ani ; deşi zbârcite , aveau unghii fără cusur .
În fotoliul adus de-acolo , din satul de unde bunicul se stinsese
înainte de cel de-al doilea război mondial , lângă soba de teracotă ,
bunica îşi freacă picioarele cu o alifie pe bază de sulf, preparată de ea
. O văd cum îşi trece degetele ei fine de pianistă , ştia să cânte la pian
, peste picioarele subţiate , dar umflate la glezne .
- Ce vrei , eşti bătrână , vrei să nu te mai doară nimic ? îi zicea
tanti Alexandra.
- Sunt eu bătrână , dar de ce să mă doară ?!
Vorbele astea ale ei , le aud oridecâteori sunt bolnavă :
,, … dar de ce să mă doară ? ―
Acea minte sănătoasă era în corpul ei sănătos . Băga aţa în ac fără
ochelari şi zicea :
- Nu mă dau eu pe voi ăştia tineri cu tabieturi şi mofturi . Îşi
apleca trupul în faţă şi ajungea până la podea cu mâinile :
- Voi , fetele mele , puteţi să faceţi aşa ceva ? !
Această vigoare a ei , trecută prin două războaie mondiale ,
recuperată şi voioasă , oarecum exprimată naiv , îi dădea un nimb
al ei , o individualiza , delimitând-o de ceilalţi în ochii mei . În
timp ce tanti Nina ofta , mâncând nesăbuit slănină râncedă , c-o
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doare ficatul , se-ntindea zile întregi în patul-canapea , pretextând
dureri de mijloc ( sciatica ? ) , bunica îşi doza eforturile ca un
sportiv bine antrenat şi rezista intemperiilor . În primăvara aceea
timpurie , nu se simţea prea bine .
- Nu ştiu ce am , că ameţesc . Şi n-am lipitorile mele . Dacă le-aş
avea , sigur mi-aş reveni .
A plecat cu autobuzul , singură , la medic . Avea un mers de regină
nedetronată încă, fosta ,, doctoriţă ― de ţară . Albul ei păr era ondulat în
trepte maiestuase . Privea cu aceiaşi demnitate cuceritoare ca la balurile
din sat , unde bărbatul ei preot asista la jocurile de cărţi ( preferance ? )
iar ea dansa . Era o dansatoare fără egal . Nici boieroaica satului n-o
întrecea . Sic !
Un tânăr sublocotenent se împuscase la un bal şi toţi ziceau că
pentru bunica. Ea avea trei copii pe atunci şi mai urmaseră patru .
- Şaisprezece faceri am avut , zicea cu tonul ei de neimitat .
Nici îngâmfare , nici modestie exagerată . Şi fetele nu îndrăzneau să-i
taie elanul declarativ.
Rochia lungă cu crinolină o învăluia cu tandreţe în fotografia de
carton gros , din unica încăpere în care locuia după refugiu .
La medic paralizase . Sângele scos cu seringa se răspândise
anapoda .
- Ce exemplar de om ! exclamase medicul .
Dar ireparabilul se produsese . Trei zile a mai durat . Frumoşii ei ochi
gri , punctaţi cu roşu , rămăseseră ficşi . Nici o vorbă n-a mai scos . Să
fi scris ? Mâinile ei de prinţesă erau vineţii-dizgraţioase . Trupul ei
căpătase tone de greutate .
Studentă , fiind , venisem cu primul tren după primirea telegramei ,
cu bani strânsi de la colege şi îmi doream cu ardoare să primesc un
mesaj din ochii aceia ştiutori . Imposibilitatea ei de-a comunica ,
impenetrabilitatea . Cea mai dureroasă tăcere . Încercam s-o regăsesc :
eram în trupul acela inert , veşnicit în nemişcare , din timpul vieţii şi
căutam punţi de comunicare . Pricepeam cumva că şi tăcerea e un mod
de-a vorbi ; ea , bunica rămâne cu tot ce-a fost . Ce-mi transmisese ?
Ce legături subterane şi misterioase existaseră între mine şi ea ?
Existenţa ei , cu vigoare exprimată , răsună în mine ca un clopot ciudat ,
în nopţile neliniştilor mele .
Ceva se-ntâmplă cu mine : marea durere nu mai are aceeaşi
intensitate . De câte ori mă doare câte ceva , aud un glas vag conturat
( e al bunicii ? ) , venind de departe , sacadat :
- De ce să te doară ?
Şi abia atunci mă simt mai bine .
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Crucea îi păstrează numele scris cu litere aurii , pe marmura albă :
,, Elena Dimitriev
născută în 1862 – decedată la 91 ani

MUGURAȘ MARIA PETRESCU:
Despre Milan Richter și arta teatrului său
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Așa după cum ați văzut, am dedicat în acest număr de revistă, mai multe
articole teatrului românesc, din țară și din diaspora, dar și teatrului
internațional contemporan. Cred că nu am greșit, acum la sfârșit de an, când
ne facem un fel de bilanț al realizărilor, alcătuind acest capitol, pe care eu lam gândit și l-am scris, pentru a aminti tuturor de sufletul pe care actorii îl
oferă de pe scenă cu toată generozitatea și dragostea lor spectatorilor, pentru
a-i îmbia, pe aceștia din urmă, să vină într-un număr cât mai mare în cetatea
Thaliei. Câtă abnegație, câte ore de muncă, ore de repetiții istovitoare, câtă
dorință de a intra și a se transpune în pielea personajelor, de a pătrunde în
destinul lor, cât efort, câtă gândire, cât suflet. Și toate acestea pentru o
reprezentație de maximum două ore. Dacă acest efort este încununat de
succes și răsplătit prin ropote de aplauze, actorii sunt fericiți. Munca lor,
efortul lor nu au fost în zadar. Vici!
Dar să nu-i uităm pe cei care premerg toată această acțiune, pe cei care
își imaginează lucrurile, care se documentează până în cele mai mici detalii,
răscolind bibliotecile, citind cu nesaț, aproape până la epuizare, tot ce se
poate despre un subiect, despre o persoană sau personalitate care ulterior vor
deveni o piesă de teatru cu un succes de răsunet sau un personaj al unei piese
celebre. Desigur, ei sunt dramaturgii, cei care vin din spate, ca o artilerie
grea să susțină tot eșafodajul scenic. Ei sunt cei care își imaginează, se
gândesc și văd totul cu ochii minții aidoma jucat pe scenă. Ei sunt primii
care râd sau plâng alături de personajele lor, alături de actorii lor. Și, la fel ca
și aceștia din urmă, ei trăiesc printre personajele lor. Deci, după cum puteți
constata, folosirea aici a adjectivului posesiv este inevitabilă. Cel care
dirijează totul, asemenea unui deus ex machina este dramaturgul, iar ceilalți
– personajele mele, regizorul și scenograful meu, actorii mei, spectatorii mei,
ba chiar traducătorul meu. V-ați întrebat vreodată de ce atâtea adjective
posesive, de ce totul aparține necondiționat, dar nu din egoism, autorului? Eu
una nu cred. Ei bine, răspunsul este unul și foarte simplu: dramaturgul nu
poate trăi fără toți aceștia, pentru că ei fac parte din viața lui, din rațiunea lui
pură de a fi. Altfel ,,a nu fi’’ devine cu siguranță varianta searbădă a unei
existențe lipsite de sens, lipsite de orizont. Folosirea adjectivului posesiv,
arată legătura indestructibilă care există între dramaturg, pe de o parte, și toți
ceilalți menționați aici mai sus, pe de altă parte.
Acesta este cazul, raportul, dar nu de stăpân și vasal, al dramaturgului
slovac Milan Richter și a piesei lui, Scurta și nefericita viață a lui Marilyn
Monroe.
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,,Da, dragul meu, sunt moartă, dar totuși voi trăi mereu, fără ca să
știu care este numele ucigașului meu...’’
(Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe,
Marilyn, Act I, Scena 1)
Prin piesa sa, Milan Richter aduce în discuție, dar și în atenția cititorilor
și a spectatorilor lui, interesanta, spinoasa, încurcata și mult controversata
problemă a mult prea scurtei vieți, dar și misterul, încă neelucidat al morții
celei care a fost una dintre cele mai frumoase, mai fascinante, mai sexi și mai
râvnite femei din lume.
Ceea ce ne propune Milan Richter, în afară de a-i citi sau a-i vedea
piesa, care are acest subiect arhicunoscut, este acceptarea forței lui creatoare
în a creiona acest personaj încă atât de controversat din copilărie până la
vârsta maturității (36 de ani) când, forțată de toate împrejurările potrivnice,
Marilyn Monroe a trebuit să părăsească ,,într-un mod umilitor’’ această
lume. O versiune modernă a unui sex-simbol strălucitor prin decadența lui,
zugrăvit într-o restriște totală a unui suflet gol, pustiit, rănit de moarte. O
femeie de o timiditate incredibilă, șovăindă, ascunsă sub masca frivolității, a
răsfățului tipic unei stele de cinema, a senzualității și a unei sexualități
exacerbate, ea nu poate să-și surmonteze uneori hăurile sufletești decât
printr-un limbaj deosebit de vulgar. Momentul ei de adevăr o urmărește în
permanență, este acea luciditate care distruge totul treptat, ucigând cu sânge
rece. Singurul ei adevăr este reflectarea prin Norma Jeane, care îi vine uneori
dintr-un trecut îndepărtat, abia amintit, poate chiar vag străin și care,
paradoxal, îi este un punct de sprijin. Restul, deși adevărat, nu este decât o
iluzie. Toate acestea sunt împreună o piesă de o certă valoare, realizată cu
mijloacele deosebite ale tehnicii literare, care face ca totul să fie foarte
atractiv, interesant (deși subiectul este arhicunoscut), plăcut la citit,
deconcertant pentru ușurința cu care dramaturgul mânuiește cu foarte multă
abilitate și parcă în joacă, uneori, cele două nivele real / ireal întru îmbinarea
de doi-în-unu a personajului principal.
Pornind chiar și de la eseul scris la începutul piesei de teatru, ajungând
la indicațiile scenice deosebit de detaliate, prețioase și impresionante ca text
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literar, autorul își concentrează întreaga atenție asupra acțiunii dar și a
personajelor, exercitată printr-o putere extremă și fermă în a le controla și
stăpâni. Este impresionant Milan Richter! Este impresionantă piesa lui de
teatru, care nu lasă nimic descoperit sau la voia întâmplării. Hazardul vieții
personajelor lui nu are ce căuta în scrisul lui. Traduc piesa în limba româna
și sunt efectiv uluită. Mă opresc, deoarece impactul scrisului lui asupra mea
ca cititor, este imens. Trebuie să-mi iau un moment de detașare, de stabilire a
unei punți de echilibru între mine și piesă, între tot ce se întâmplă în ea și în
mine. Așa că abia aștept să văd piesa jucată pe viu, cum se spune.
Marilyn Monroe a căutat în Hollywood la toți bărbații căldura
sufletească pe care un tată pe care nu l-a cunoscut ar fi putut să i-o ofere. De
aceea o face pe fetița prostuță și joacă rolul naivei blonde, răzgâiate, care are
nevoie de iubire și protecție. ,,Frumoasă și sexi – da, dar frumusețea mea e,
ca să o zicem pe bune, și foarte vulnerabilă. Iar când ies pe stradă, tot soiul
de tipi, de indivizi și tipese profită de acest lucru, ca să dea buzna la
psihologii lor, să-și turuie invidia lor vană. Iar în tot acest timp, eu am alergat
numai după tipi care să mă placă. Și după tatăl meu pe care nu l-am văzut
niciodată în viața mea și pe care mi l-am dorit să mă ia în brațe. L-am căutat
peste tot în toți bărbații, jucându-mi cu mai mult sau mai puțin entuziasm
rolul de prostuță blondă, care e cam tâmpițică, dar e sexi, o fetiță după care
se înnebunesc toți bărbații de la Hollywod.’’ Din punctul ei de vedere ce
înseamnă a iubi arată doar naivitatea și dezinvoltura cu care se oferă, cu care
se expune în realitate oricui NUMAI DIN DORINȚA DE A FI IUBITĂ. În
cea de a doua parte a vieții ei, Marilyn Monroe o abandonează pe Norma
Jeane într-un con de umbră, vrând să o ascundă, să o șteargă din viața ei,
pentru că îi este rușine cu ea, ba chiar se încurcă de ea, acum când are tot ce
o femeie își poate dori sau visa: frumusețe, celebritate, tinerețe, bani, lumina
reflectoarelor, eleganță, sex appeal, iubirea necondiționată (?!) a unor bărbați
atractivi, celebri și bogați. Și cu toate acestea, viața ei plină de glamour este
clădită pe un gol sufletesc imens, care în final, consumat într-o sinucidere
sau într-o crimă, nu o va duce decât fatal, la prăbușirea în el. Golul acesta,
vidul acesta al ei a urmărit-o și a îngrozit-o toată viața, absorbind-o în cele
din urmă cu o putere destructivă, căreia ființa aceasta micuță și fragilă,
copilăroasă dar și autodistructivă nu i s-a putut opune în niciun fel, pentru că
l-a simțit mergând mereu alături de ea, pândind-o amenințător din umbră.
La începutul Actului I, Scena 1, Marilyn apare de după o draperie trasă,
îmbrăcată în aceeași rochie verde cu care urma să fie înmormântată. Totul nu
este decât presimțirea unui început al sfârșitului, prefigurarea, retrăirea
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ultimelor ei momente în această lume. Atmosfera aceasta de final ireversibil,
implacabil, de moarte parcă prevăzută, presimțită și anticipat trăită, este
artistic insinuată și de Milan Richter, care o accentuează cu o muzică gospel
,,cântată într-un ritm lent’’, ca și cum scena însăși ar fi ,,ireală, ca și cum ar
fi desprinsă din imaginația autorului, a regizorului sau chiar a morții care a
venit cu ea.’’ (Scena 1).
Jocul avantajos al puterii de a schimba personajul Marilyn Monroe cu
Norma Jeane (fiecare fiind alter ego-ul celeilalte), făcându-le pe amândouă
să-și vorbească, o forță de concentrare a acțiunii și a personajelor, o putere
aproape ieșită din comun cu care Milan Richter își controlează eroii, și-i face
să acționeze, indicațiile scenice care în sine sunt o adevărată pagină de
literatură, prefigurearează o viață și iubiri trăite la cote maxime de
intensitate, dar niciodată consumate până la capăt, făcând din această piesă
de teatru o permanentă provocare.
Marilyn și Norma Jeane se reflectă una într-alta ca într-o oglindă, cu
nostalgie, durere, părere de rău, regret, dar și cu o surpriză a unei regăsiri, a
unei redescoperiri. Ea vorbeste cam disprețuitor despre Norma Jeane (despre
ea însăși), dar, de fapt, în sufletul și în ființa ei, Norma Jeane a rămas tot
acea fetiță ,, prostuță și mică pe lângă care treceau orfanii și gardienii, ca pe
lângă o bucată de carne, până ce, în final, au reușit să o mărite cu primul
venit.’’ (Act I, Scena 1). Continuă căutarile ei din viață, cu dorința ei de
regăsire. Sunt ca două surori, două identități unite prin clona sufletului lor și
din punct de vedere biologic, dar și complet diferit, în sensul că una vine în
prelungirea celeilalte (Marilyn Monroe urmează Normei Jean) dar și invers,
Norma Jeane (cele două pretind că nu se cunosc, fac lucrurile invers fiind,
din acest punct de vedere, perechea inversată a celeilalte), preia povara unui
prezent trăit parcă de ea într-un viitor de nebănuit. Este clar că se află sub un
semn al implacabilului, iar în relația ei cu David, asistăm la o dovadă a
împletirii realului cu irealul, în sensul că ea e moartă de mai bine de un an
,,dar totuși voi trăi mereu fără ca să știu care este numele ucigașului meu’’
(Actul I, Scena 1), deci premisele morții se schimbă, nu vorbim de o
sinucidere, ci de o crimă cu premeditare, iar ea va fi veșnic neliniștită pentru
că neputința celor care i-au supraviețuit, rămâne și neputința ei, chiar
dincolo de moarte, neputința ei de a afla cine este făptașul, în ciuda puterilor
ei nelimitate, dobândite acum.
,,Norma Jeane:
Oh, Marilyn, nu credeam că te voi mai vedea vie vreodată!
Marilyn:
97

Oh, Norma Jeane, tinerețea mea!... Aș fi vrut să fi rămas în pielea ta!
Noi două nu am prea avut parte de dragoste, nu-i așa? Da, așa e, nici tu și
nici eu.’’ (Actul I, Scena 1).
Îmi place foarte mult Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe,
legenda VIE a tot ce înseamnă readucerea în actualitate a celei care a uluit
lumea cu povestea vieții ei, sex appeal-ul, succesul, aventurile, luxul,
bărbații celebri pe care i-a iubit sau care au iubit-o, dar și paradoxul vietii ei
manifestat în tristețea care, în ciuda strălucirii, i-a traversat viața ca un fir
roșu călăuzitor, frica de oameni, de ea însăși, nesiguranța, teama de eșec
oricare ar fi fost el, golul imens din suflet, hăul din toată existența ei,
întunericul din strălucirea orbitoare a vieții ei. Poate de aici nevoia ei acută
de a surmonta întreaga ei viață, comportamentul inegal de fetiță răzgâiată și
răsfățată care are totul la picioare, căreia i se oferă și i se cuvine totul, vedeta
căreia nu-i pasă de nimic, dar care sub masca veselă și lipsită de griji a
clownului de la circ (pentru că ea este clownul, iar circul este lumea ei) nu
ascunde decât o tristețe iremediabilă, lacrimile amare permanent amestecate
cu dulcele searbăd al unei existențe de cenușă. Și peste toate acestea se
adaugă boala mintală moștenită de la mama ei, care nu vine decât să-i
accentueze comportamentul inegal, schizoid. Pe toate acestea și încă multe
altele ni le prezintă Milan Richter în piesa lui, scrisul său dublat de o
acuratețe și o minuție incredibilă, pornind de la o documentare extrem de
amănunțită și terminând cu o forță creatoare aproape demiurgică în
realizarea personajelor lui în general, dar mai ales în creionarea personajului
central vs Norma Jeane, dar și în raport cu celelalte personaje. Consider că
acest început de piesă tradus de mine în limba română este îndeajuns de
elocvent pentru a putea oferi o idee despre ceea ce spectatorul sau cititorul ar
putea vedea în viitor.
Scurta și nefericita viață a lui Marilyn Monroe este acel ecou
îndelung, de plâns înăbușit și surd, ce răsună mereu în sufletul cumplit de
singur al unei femei deosebit de frumoase, care în ciuda faptului că este
înconjurată de atâția admiratori și fani, nu face decât să se simtă exploatată la
maximum de ei, lucrul acesta atrăgându-i vulnerabilitatea. Pentru că în ciuda
aparențelor, ea a fost de părere că ,,Hollywood este locul unde ți se pot plăti
o mie de dolari pentru un sărut și cincizeci de cenți doar pentru sufletul tău.’’
Marilyn Monroe a preferat cincizeci de cenți .(,, Știu foarte bine pentru că
adeseori am refuzat prima ofertă, păstrând-o, în schimb, pe cea de cincizeci
de cenți.’’) Viața ei a fost ,,efectiv plânsul din inimă ,,al unui copil orfan, al
unui copil pierdut în această lume printre <<posesorii de dragoste>>’’ la care
Marilyn Monroe a rămas un aspirant permanent.
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Îi mulțumesc încă o dată prietenului nostru comun, scriitorul și
traducătorul turc, Mesut Șenol, că m-a prezentat lui Milan Richter, iar
acestuia din urmă îi mulțumesc pentru faptul că a scris o piesă de teatru atât
de minunată, dar și pentru că mi-a încredințat-o mie să o traduc în limba
română. Vici!

DUMITRU MĂLIN

DIAVOLUL DIN DÂMBUL CRUCII (IV)
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I se părea că trecuse o veșnicie de când era arsă așa, că focul nebun ar
trebui să termine o dată și s-o lase să se prăbușească în înămolirea aceea de
cenușă și vată ce-i biruia mintea, un amestec ciudat și ne mai simțit niciodată
de plăcere, rușine și frică. De fapt nici nu durase totul mai mult de câteva
minute bune, Oacă și Guzu se încheiau de acum la prohaburi, în timp ce Ana,
parcă tot ne realizând bine ce i se întâmplase, plângea cu sughițuri, trăgânduși cu încetinitorul chiloții preluați din mâinile lui Guzu, ridicând-se
tremurând în picioare, scuturându-și și netezindu-și rochia pe care și-o
adunase și trăsese în jos de deasupra sânilor, goi și ei, căci sutienul zăcea în
mâinile lui Oacă, alb și lucios ca o pasăre de sticlă. Ca într-o transă se văzu
apoi sprijinită de coate și condusă de către cei doi înspre frasinul Orbului
unde Virgiluț se întinsese lângă bicicletă pe mușchiul moale de lângă
cântecul liniștit al văii și adormise ca un copil ce era, convins fiind că soră-si
cei doi nu-i făceau nici un rău din moment ce ea nu țipă și nu-l cheamă în
ajutor. Concluzie – îi place și ei să se pupe cu hăndrălăii ăia, iar el, fiindcă
nu-i deranjează, va avea oricând curajul să-i mai ceară lui Guzu bicicleta
pentru câteva ture pe ulițele satului. Băieții își luară încetișor bicicleta, o
încălecară amândoi, cum făcuseră și cu Ana, unul pe bară, celălalt în șa și
porniră prin noapte nu înainte ca guzul să-i șuiere Anei: „Dacă spui cuiva ce
ți s-a întâmplat în Crângul Morii, te omorâm în aceeași zi! Ai înțeles? Și de
ce ai spune, doar și ție ți-a plăcut, curvo!‖.
Ana mai suspină o vreme în tăcere la căpătâiul fratelui său care dormea
precum Gruia lui Novac legănat de vise, apoi își șterse bine lacrimile și fața
cu o batistă mirosind a busuioc de gradină, îl trezi încetișor pe Virgiluț care
nu știa pe ce lume se află și intrară împreună pe poarta descuiată a casei lor.
Se dezbrăcară amândoi, așa pe întuneric, și intrară în camera din față unde
dormeau celelalte surori și frați ai lor, căci părinții dormeau singuri în
camera din dos. Era înspre dimineaţă şi în căsuța de lângă Crângul Morii
Ana nu putea adormi, gândindu-se îndelung la ceea ce i se întâmplase și
neștiind ce să facă a doua zi. Să-i spună mamei sale totul, să meargă
împreună pe la doctori, pe la miliție, pe la tribunale, să râdă niște milițieni
sau judecători libidinoși de fecioria ei jertfită așa pe nepregătite și cam în
silă!? Sau să tacă pentru totdeauna, să încerce să uite totul, să nu afle nimeni
în vecii vecilor!? Da, dar poate că cei doi, Oacă și Guzu, vor umple, chiar ei,
tot satul cu ce ispravă eroică făcuseră și uite că Ana nu zice nimic, nu i-a dat
la nici o miliție, înseamnă că i-a plăcut și poate chiar mai vrea! Dar oare i-a
plăcut!? Dar oare chiar ar mai vrea!? Parcă și da, dar parcă nu și nu,
niciodată! Niciodată! Nu așa, și nu cu doi o dată, și nu cu forța! Altfel
senzația aceea, ce să zici, furnicăturile cărnii amestecate cu o durere dulce,
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mângâietoare, care și acum îi mai gâdila mocnit, dar adânc viscerele!
Adormi spre ziuă în această părere de bine și rău întrețesută între vis și viață.
Adormi și visă că o alergau doi tauri înfuriați, pe o câmpie întinsă, răsuflarea
lor grea îi lingea călcâiele, gata-gata, mereu, să o ajungă și s-o încalece…
Așa cum se zice că două femei tinere, cu „cururi fierbinţi‖ (Bukovski),
traversau împreună un câmp cu iarbă verde pe care păștea liniștit un taur.
Când taurul nostru simte miros de crupe dornice de încălecare, când vede
două blonde, care de care mai sexy, se înviforează și învârtoșează animalul,
luând-o la goană după ele. Femeile o rup și ele la fugă pe tot șesul, cu taurul
sforăindu-le pofticios la călcâie. Până când una dintre ele se oprește brusc,
zicând: „Tu, eu nu mai fug, că decât să fac un infarct, mai bine fac un vițel‖.
A doua zi Ana și Virgiluț ar fi vrut dormi mai mult, chiar până către
amiază. Numai că mama lor, trezită din vreme de grijile gospodăriei, ale
vitelor care trebuiau hrănite și adăpate, deschise încetișor ușa de la camera
copiilor să-i vadă cum dorm. Pe spătarul unui scaun văzu, însă, din prima,
clipă rochia cu picățele a Anei, toată înverzită și plină de pământ. O durere
surdă îi străpunse pieptul ca și când ar fi înțeles, intuitiv, totul. Intră în vârful
picioarelor, luă rochia, o duse în camera din dos și o cercetă pe toate părțile.
Șifonată, plină de noroi uscat, rochia asta parcă țipa de mânie și indignare.
Femeia o ascunse într-un fund de dulap să nu cumva să o vadă și bărbatul
său. I se păru că va fi o veșnicie până când se va trezi Ana. Sau
măcar Virgiluț. Sau amândoi. Să-i întrebe ce se întâmplase. Unde se așezase
Ana pe jos și de ce, încât batjocorise aşa o mândrețe de rochie.
Era ceasul doisprezece când Ana se trezi suspinând, întinzându-se și
mieunând ca o mâță fierbinte, sălbatică, tocmai atunci căzută de pe o creangă
umbroasă. Cum auzi adiere de zgomot, mama fetei se furișă în camera
copiilor și-i făcu semn Anei să iasă încet și s-o urmeze, traversând curtea
și închizându-se împreună în odaia cuptorului, acolo unde frământau și
coceau ele pâinea. La „cuptorariță‖ cum i se spunea acelei dependințe prin
partea locului. Fără a aștepta să-i pună întrebări, Ana, doar văzând norii de
pe cerul ochilor mamei sale, izbucni într-un plâns cu hohote, tot repetând
spasmodic: „Iartă-mă, mamă, iartă-mă. Eu n-am nici o vină. M-au
batjocorit!‖. „Ce, cum, cine, unde‖, răpăi mamă-sa ca o mitralieră înfuriată.
„În Crângul Morii,
azi-noapte, când ne întorceam de la
nuntă, Oacă și Guzu, ăia din Coasta Carului, al lui Căpățână și al Sireacului.
Au tăbărât peste mine, m-au trântit pe jos, au făcut ce-au vrut cu mine. Unu
mă ținea, celălalt…‖. „Și Virgiluț unde era?‖. „I-a dat Guzu bicicleta și
copilul a încălecat-o și a luat-o înainte, fără să mă mai aștepte…‖. „Vai de
mine, cum se poate, la închisoare îi bag! De ce nu m-ai trezit azi-noapte?
Acum mă duc la ei acasă, la părinții lor, șterge-i-arDumnezeu de pe fața
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pământului, lovi-i-ar ciuma și holera, pe ei și pe tot neamul lor! Hai cu mine!
Nu, stai! Tatăl tău nu trebuie să știe, să afle, că ăsta îi omoară și ajunge unde
nu trebuie, face o nefăcută, Doamne iartă-mă! Ce să facem!? Cum să
facem!?‖. „Da, mamă, și află tot satul și mă fac de toată mândra minune! De
râsul feciorilor și al fetelor de pe șapte sate, de povestea babelor. De râs și de
poveste. O să ajund să mi se strige până şi la nunta mea: „Mireasa s-o lăudat/
Că, ca (cacofonie populară) ea, nu-i nime-n sat/Nici n-o fost și nici nu
este/Mai de râs și de poveste‖. Asta în loc de strigătura: „Mireasa s-o
lăudat/C-o-ncuiat şi-o pus lăcat/Dar mirele-o scos în fală/ C-or deseară, ori
mâine seară/Lacătul trebe să sară‖. Și-apoi ăia nu recunosc, o să spună că și
eu am vrut, că am fost de acord că nu m-am opus, că n-am nici urmă de
forțare, de violenţă. N-am, că nu știu ce slăbiciune, ce delăsare m-o apucat
de nu m-am mai putut împotrivi. Nu știu cum să-ți spun ca să mă înțelegi‖. „
Ba, înțeleg eu bine şi cred că te-ai împotrivit precum Mărie rușilor. Tare
bucuroasă. Măcar de n-ai fi rămas grea, curva dracului!‖.
În situația aceasta în care mama Anei nu se putea lămuri cât fusese viol și
cât „slăbiciune‖ din partea fiicei sale, femeia se hotărî să-și amâne mâniile
pentru mai târziu, să-și sfătuiască fata să tacă și să nu mai spună la nimeni
despre acea întâmplare și, într-o împrejurare mai favorabilă, să-i spună și
bărbatului său totul, să se sfătuiască apoi și cu el ce era de făcut. Doar că
zilele treceau, acea împrejurare mai caldă nu se prea nimerea, bărbatul era tot
cătrănit și cu ale lui gânduri ascunse, femeile nu se puteau băga în capul lui.
Rochia Anei fusese spălată, era iarăși curată, arăta ca nouă, așa încât aproape
că întâmplarea cu violul se stingea de la sine. Însă cum gura lumii (a satului)
este slobodă şi numai pământul o astupă, după ceva vreme începu a se zvoni
printre babele din capul uliței că ceva-ceva se întâmplase cu Ana Morăriței
în noaptea nunții verișoarei sale. S-or fi lăudat Oacă ori Guzu, sau amândoi
cuiva, se va fi spovedit Ana vreunei prietene sau verișoare destul că a auzit și
tatăl său această bârfă și a început a le lua la întrebări suduite, când pa fiicăsa, când pe nevastă-sa, pe care din curve și lepădături nu le scotea. I-au spus,
cu toată fereala, până la urmă, totul. Ăsta, turbat, s-a dus la părinții
hăndrălăilor, că le dă foc la case, că i-au necinstit fata, a dus-o la doctor, i-a
dat pe cei doi la miliție și mai apoi la tribunal, dar nimic nu s-a ales.
Doctorul a spus că, după o lună, ce probe mai poate el stabili, iar miliția și
tribunalul fără probe nu puteau face nimic. Mai ales că Oacă și Guzul n-au
recunoscut, evident, nici să-i pici cu ceară. Ba nici Ana nu i-a știut acuza cu
prea mare convingere. Aşa că judecătorul o mai lua şi în râs, ca pe o babă
proastă, tot din același sat care îl chemase și ea în judecată pentru viol, la cei
şaptezeci de ani ai săi, pe un tânăr de numai douăzeci. Și judecătorul o
întreabă șugubăț pe Valeria, că așa se chema violata: „Și zici că te-a violat
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feciorul ăsta tânăr și frumos, mătușă?‖. „Nu știu dacă m-o vo violat, dar
de f..tut, m-o vo f..tut sigur‖. Bătrâna avea un tic și-și presăra spusele cu câte
un „vo‖, tot la două-trei vorbe. „Te-a luat cu sila?‖. „Ce cusîla, cu sula,
domnule judecător‖. „Și-apoi a văzut cineva faptul acesta?‖. „Ba, faptul nu lo vo putut nimeni vedea că era vo înăuntru, vo în mine‖. „Aha, dar de ce nai fugit, dacă nu ai fost și dumneata de acord?‖. „Doară v-am fugit, cum să
nu. V-am fugit, dar m-o voagiuns din fugă pe dinapoi!‖. „Așa, și dumitale
nu ți-o plăcut!?‖. „Ba, să spui drept, domnule judecător, mi vo plăcut, dar
mă vo prea zobdit‖. „Cum așa?‖. „D-apoi mi vosărit pe mine şi
mi vo zobdit de mi vo zdrobit vovarele și mi vo deplisat stomacul‖.
Ana nici măcar de asta nu se putea plânge, cum că cei doi i-ar fi zdrobit
sau „deplisat‖ ceva. Rămânea violul în sine, dar acesta nu se mai putea
dovedi. Căci, din fericire, grea nu rămăsese, iar fecioria nu mai putea ști
nimeni când și în ce împrejurări și-o pierduse. Din toată tevatura, ai
Morăriței s-au ales cu râsul și povestea în sat. Râs și poveste care n-au ținut,
totuşi, până-i lumea, nici ele, căci lumea-i grăbită mereu și uitucă mereu, vin
alte și alte întâmplări și daravele mai noi, mai mari şi mai picante să-i
alimenteze setea de bârfă.
Au trecut alți câțiva ani, Ana s-a făcut mai mândră, mai vârtoasă și mai
viforoasă, au murit unul după altul, într-un singur an tatăl și mama sa, tineri
încă, răpuși de o boală necunoscută, celelalte surori ale sale s-au măritat de
fragede, Virgiluț a făcut armata, apoi imediat a fost recrutat și s-a dus la o
școală de miliție la Arad. Așa încât Ana s-a trezit că rămâne singură în casa
părintească de lângă moară. Numai ea singură și nemăritată, numai pe ea nu
se înghesuia nimeni s-o ceară de nevastă, ori ce-i care-o pețeau totuși nu
erau, nici pe departe, cei pe care și-i dorea ea, vorba ceea: cine-mi vine nu-i
de mine, cine-mi place, n-am ce-i face. Întâmplarea cu violul n-a rămas,
totuși, fără ecou în amintirea flăcăilor din sat, dar mai ales în ochii părinților
care nu-și vedeau odoarele însurate cu o din aia, rămasă de ăia.
Numai că, nu degeaba, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, este renumit,
printre altele, și pentru căsătoriile care se pun la cale cu acest prilej. Acum nu
mai este cazul ca părinții să-și vândă fetele și alți părinți de feciori să le
cumpere, măcar din cauza zestrei, dacă nu pentru frumusețea lor. Vremurile
s-au schimbat, fetele nu se vând, ci se oferă singure pe-acolo, prin pădurile
ce înconjoară vârful Găinii, pe covoare de frunză și geamăt de crengi uscate,
ori prin sălașurile de vite pe unde dorm în brațele vreunui hăndrălău pe
timpul celor vreo două nopți cât numără șederea la târg. In sălașurile pentru
vite ale moților se spovedeau și se cuminecau fetele, şi pe vremea Anei, că
de aici a ieșit vorba: „Spoveditu-te-ai tu fată?/ Spovedit numai o dată/Într-o
iesle de tulei/ Cu cinci-șase hăndrălăi‖. Și tot de aici au izvorât și cântece
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precum acesta: „Auzit-am, auzit/Că se face mare târg/Nevestele gura-și
vând/ Fetele nu-ncap la rând‖. Aici, se putea, de asemenea, foarte uşor,
verifica adevărul unor versuri populare precum acestea: „De n-ar fi feciori pe
sate/Ai vedea fete turbate/Și neveste spânzurate/De n-ar fi feciori pe lume/Ai
vedea fete nebune/Și neveste duse-n lume‖.
Târgul de Fete de pe Muntele Găina s-a dovedit a fi, în cele din urmă, și
nenorocitul noroc al Anei de a-și găsi perechea. Iarăşi vorba ceea: „Am
postit şi-am ajunat/Ca să-mi capăt bun bărbat/Apăi, ce bărbat mi-am
căpătat/Şi noaptea să fi mâncat‖. Acest nenorocit noroc se dovedise a fi
Simion Hâdu, al Simonocului, cum le era porecla celor din neamul său.
Simion era din aceeași comună cu Ana, dar dintr-un cătun puțin mai
îndepărtat, care se numea Valea Ulilor. Era un flăcău mai tomnatic, de vreo
treizeci de ani, rămas neînsurat poate din cauză că era slab ca un țâr, cu
oasele desenându-i-se la vedere prin pielea negricioasă, dar cu o față rotundă
și oacheșă, un zâmbet ciocolatiu și un păr negru ca pana de corb. Înfățișarea
aceea șmecheră l-ar fi putut face ținta preferată a fetelor, dacă n-ar fi fost atât
de timid, de ascuns și tăcut, trebuia să-i scoți cu cleștele vorbele din gură,
apoi și ochii albaștri și destul de frumos arcuiți, aveau un sclipit rece și
împieliţat ca de șarpe veninos. Cum-necum, acolo pe Muntele Găina, se
apropiase el de Ana, o hipnotizase cu uitătura lui de uliu din Valea Ulilor și
ajunseseră să coboare împreună și oarecum prieteni de pe acel munte și de la
acel târg de fete.

PASSIONARIA STOICESCU

Pălăria
În mijlocul străzii,
nu pe trotuar,
el se pregăteşte să cânte…
Îşi scoate pălăria,
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îşi descoperă întâi capul,
apoi vocea, cu suflet cu tot,
i-a dat Dumnezeu har...
Un şuvoi cald
în aerul rece
abate atenţia lumii ce trece
nepăsătoare
sau plină de neîncredere şi dispreţ –
e în Ajun
de Crăciun:
"Doar cumpărăturile au valoare!",
cântă banii în buzunare:
"Arta nu are preţ..."
Dar vocea e de-a dreptul fierbinte
în recele clipei
ca să nu fie ascultată,
disperarea îi cântă pe chip,
ca să-şi arate netalentaţii
telefoanele lor de ultimul tip
bune de fotografiat,
de înregistrat,
dar niciodată cu nimb...
El cântă dumnezeieşte
rebegit de frig
ca în schimb
ei să-i arunce în pălărie
marele lor maruntiş...
Privesc lumea pieziş,
îmi scriu poemul muteşte,
plâng,
scriu mai departe pălăria mea e o carte...
Pe stradă măcar se cântă,
pe stradă nu se citeşte

Într-un cer
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Există cuvinte care mă dor,
nu-şi pot umple făptura...
Doar atât - le rosteşte gura
şi gol e destinul lor.
Pe dinafară dibace
îmbrăcând acel sec mincinos,
pe dinăuntru găoace
cu golul melodios...
I-auzi: „milă‖, „iubire‖, „pace‖.
E plină viaţa de ele
ca noaptea spuzită de stele,
adică de focuri abia văzute,
pâlpâind într-un cer,
amintitor de tărâmuri pierdute,
nici nu luminează, nici nu-ncălzesc,
până pieri, până pier...

Poem cu caravelă
Să ai crez de regină
să te închipuieşti Izabelă,
să-i urezi Columbului tău
spunându-ţi „Adio!‖
din ultima lui caravelă:
„Pluteşte drept înainte
nesocotind furtuna, tangajul
şi dacă pământul pe care-l cauţi
nu-l vei afla,
fii sigur că Dumnezeu îl va crea
pentru a-ţi răsplăti curajul

Un nume
Mi-a spus copilul sincer minunat:
„Tu scrii cum cade ploaia, aplecat...‖
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„Şi cum aş face altfel, i-am răspuns,
când cerul meu adună-ndeajuns
tristeţi şi bucurii care mă-ndoaie
să cad peste pământ în chip de ploaie?
E-o ploaie poezia, un mister,
dar pentru ea îţi trebuie mult cer,
nu doar pământ de străbătut sub paşi...
Îmi urc spre slavă gestul pătimaş
şi cald cu frig nasc aburul cuvânt,
mirarea-l schimbă-n norul unui gând
din cerul fulgerat sub care scriu...
Da, ploaie plouă sufletul meu viu,
blând aplecată peste prunci şi lume,
minunii de a fi să-i dau un nume!‖

Văzul, doar văzul
Cine a inventat oglinda
s-a povestit...
Dublul, triplul, „n‖-ul
îl contrazic:
nu există singurul/singura,
nu există unic
Şi câte şi câte
din trudnica agitaţie,
vorbitoare sau mute
încă mai povestesc:
focul în limba fumului,
iarba cu fir înmiit,
ploaia cu bice de plâns prăbuşit,
ţărâna prin praful drumului,
despre nimicnicia
în spaţiul,
în timpul de graţie,
când te naşti ca să cauţi,
fără să te regăseşti
în umana inflaţie...
Crezi,
nu crezi,
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ţi se dă o fărâmă de dragoste
în ochii celuilalt
să te vezi...
Ce mazochist supliciu!
Văzul,
peste toate doar văzul,
simţ contemporan de serviciu!

MARCEL MIRON

La Curtea de Argeș
La Curtea de Argeș
biserica lui Manole arde
cu nopți de rugăciune
în prag de sânziene.
Atunci voievozii ies din morminte
să miroase fânețele
lăcustele sar pe obrajii lor verzi
iar albinele culeg din ochii lor
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amintirile mierii voievodale.
La Curtea de Argeș
când Ana plânge
pereții bisericii se încing
cu brâie de curcubeu
iar Manole
obosit de zbor
zidește fântânile cerului.
La Curtea de Argeș
plânge Ana
plânge Manole
plâng fântânile
numai biserica zburdă
în lumina curții eterne.

Prietenului meu, un călugăr franciscan
Pe vremuri
când încă eram cu mintea la banca de date
iar Dumnezeu umbla pe alte continente
am întâlnit
o metanie franciscană
un călugăr
legat cu o frânghie vie
ca firul de cicoare
din grădina Maicii Domnului.
L-am privit cu atenție
avea acneea curăției pe față
și bucuria zilei îl îmbăta
ca împărtășania pe Sf. Sisoe.
I-am proorocit:
tu ești cardinal
iar el a început să moară strigând
mă lepăd de purpură
mă lepăd de vison
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mă lepăd de aur
mă lepăd de mine
mă lepăd de tine
și cred lui Dumnezeu
și mor
să vezi și tu un prieten mort.
Atunci eu am plâns și am zis
de ce te împotrivești cerului?
iar el cu hotărâre a răspuns
eu port samarul
până la poarta Sfântului Petru
în fața raiului
unde îmi voi mânca merindea.
Atunci Dumnezeu va plânge
după pâinea pierdută
și mă va invita la cină.

Toarce …
Toarce-mi tristețile
toarce
și adună în ghem primăverile
acele zile când trupul tău
vioară din Cremona
fremăta ca apa cea vie
de la Duruitoare
coasta lipsă a Ceahlăului
plânge pururi
după Dochia cea cu ochii albaștri.
Mai adaugă un fir
blând și cald
ca serile parfumate
de nămeții florilor de salcâm
cu privighetori bete
de nectarul
pe care îl beau din roua
dimineților trandafirii.
O! tu
făptură lăptoasă
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când te întorci alene
pe ulciorul celălalt.
Mută-te
mută-te pe celălalt destin
sub noi este așa de mult nisip
în care izvoarele vii
dispar.
Privește
dincolo de pânza de păianjen
cu ochiuri ordonate
și fire ispititor de lucioase
zânele se zbat a murire.
Trecând peste orizontul marcat
și-au pierdut aureolele
dar totuși sunt vii.

IOAN ADRIAN POPA

Zăcământ
De când am intrat
În noul mileniu
Se lucrează în mine
Pe trei schimburi:
De-a lungul cursului sângelui
Se ridică un şir interminabil de hidrocentrale,
În coaste
Mi se fixează stâlpi de înaltă tensiune,
Din plămâni
Se extrag vagoane de turbă şi lignit pe secundă,
În creier se forează
Să ţâşnească ţiţeiul la suprafaţă,
Iar din inimă se colectează
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Gaz metan de cea mai pură concentraţie.
E-un vuiet asurzitor
În toate celulele mele,
Încât abia mă mai pot suporta
Eu pe mine însumi.
Semăn cu un atelier gigantic
În care o armată de tehnicieni
Şi-au unit forţele
Să mă transforme urgent
Într-un rezervor energetic de rezervă
Pentru deficitele viitoare
Ale întregii omeniri.
De-aceea,
Dacă ajungeţi în dreptu-mi,
Nu vă miraţi
Când veţi citi pe frunte:
„Atenţie,
Zăcământ de bogăţii
În plină exploatare!
Nu deranjaţi!‖

Biografie
— Numele şi prenumele?
— Ioan –
Cel mai dureros posibil:
Îmi poartă zilnic cineva
Capul pe tipsie!
— Data naşterii?
— Când s-a-nvrednicit
Pântecul mamei
Să mă arate soarelui.
— Adresa?
— Valea Plângerii.
— Numărul?
— Toate numerele.
— Părinţi?
— Obişnuiţi –
O mamă şi-un tată
Împovăraţi de viaţă.
— Ocupaţia?
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— Arunc lacrimi în materie
Să poată creşte
Plânsul în juru-mi.
— Rude?
— Cerul.
— Gradul de rudenie?
— …Îndepărtat…cu îngerii.
— Telefonul cerului?
— Se poate ţipa liber
Spre EL!
— Medicul personal?
— Destinul.
— Telefonul lui?
— Dac-ar avea destinul telefon!…
— Alergii?
— La concret – nevindecabilă.
— Grupa de sărut?
— Rară:
În caz de nevoie
Aduceţi-mi buzele nimfei.
— Greşeala vieţii?
— M-am luat de gât
Cu neantul
Şi-am pierdut.
— Realizarea vieţii?
— M-am născut.
— Idealuri?
— Unul singur:
La Judecata de Apoi
Să-mi şteargă Dumnezeu
De pe suflet
Urmele de noroi.
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IOAN BARBU
NĂSCUȚI ÎN PULBEREA DURERII
Moto:
Tinereţea noastră amară şi dulce... Ca o nucă verde cu coajă şi
miez.
Tinereţea noastră cu aripi şi cu plumb. (Cella Serghi)

Hallandale

Beach, oraș cu peste 37.000
de locuitori, aflat în Broward County. Face
parte din zona metropolitană Miami, una
dintre cele mai populate și opulente centre urbane din Statele Unite ale
Americii. Urbea este cunoscută în lume prin Gulfstream Park Rasing &
Casino, aici având loc, din decembrie până în aprilie, cele mai importante
curse de cai de pe continent. Aici este un fel de Turn Babel, o aglomerație
urbană cosmopolită recunoscută pentru multitudinea de limbi vorbite. Pe la
începutul mileniului, rezultatele unui recensământ arătau că aproape 60% din
locuitori vorbesc limba engleză, 19,50 % spaniola, 5,23 % franceza
canadiană, iar pe locul patru se aflau cei care folosesc limba română, adică
2,71 % din populație. Limbile idiș, italiană, germană, maghiară, poloneză,
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rusă, ebraică, portugheză sunt reprezentate de un număr mai mic de locuitori,
între 0,96 – 0.77 %. În această ploaie perseidă de limbi găsesc destul de ușor
adresa 901 N.E. 14th Avenue.
Autobuzul oprește. Șoferul mă liniștește că stația este la câțiva pași de
adresa pe care o caut. Doi bătrâni se ridică greu. Cobor la repezeală. Aștept
să coboare și ei. Ea îl ține de mână. Cu cealaltă, el se proptește în baston.
Coboară. Cu un picior calcă în gol. S-ar fi prăbușit, dacă nu l-aș fi sprijinit.
Merg încet, tremurând. Pornesc și eu alături de ei. Constat că buchetul de
flori l-am uitat în autobuz.
Blocul pe care îl căutam are patru etaje. Fiecare etaj seamănă cu un vagon
de tren, cu verande lungi la stradă și cu apartamentele la vedere. Găsesc
apartamentul cu numărul 601. E scris mare pe ușa de la intrare. Sun. Trec
doar câteva secunde și ușa se deschide. Se pare că eram așteptat.
– Bine ați venit! Am fost nerăbdătoare să vă cunosc. Mi-a vorbit Traian
despre întâlnirea de la biserică. El se întoarce în cinci minute. S-a dus după
niște sticle cu bere.
Stânjenit.
– Vin pentru prima oară în casa dumneavoastră fără să am măcar o floare.
Îmi vine să-l iau pe Dumnezeu la întrebări: „De ce nu m-ai tras de mânecă?
Florile, uitucule!‖ Mă bâlbâi. Sunt… da-da-tor cu un buchet… Florile le-am
lăsat în autobuz. Erau niște trandafiri frumoși. Un bătrân orb parcă m-a
electrocutat. Mi-a șoptit în creier: „Eu cu ce m-am ales din toată viața?‖ Mi
s-au părut destul de lungi secundele până a coborât din autobuz. L-am
sprijinit și am simțit cum m-a privit cu inima și mi-a mulțumit.
– Îl cunosc, e din neamul Cemărtan. E basarabean, ca și mine. Neam de
martiri.
Nadejdea Golea are părul alb și rar. E trasă la față. O față cenușie, dar
care dă impresia unei femei dârze.
Traian intră în apartament, mă salută prietenos și aranjează sticlele cu
bere în frigider. Se așeză la masă, lângă noi.
– Vorbeam despre Kivu, au călătorit împreună în autobuz… Vreau să-i
spun cât a suferit omul acesta! În ’41, când armata română a trecut Prutul, el
s-a plâns noii autorități că sovieticii i-au obligat pe săteni să nu mai
vorbească limba română, fiind totodată jefuiți și amenințați cu arma. Era
unul Grișa, bețivul satului, ciolănos ca un urs, pe care ocupanții ruși l-au pus
un fel de vătaf. Își zicea că e activist. A făcut prăpăd. Acesta și banda lui de
derbedei i-au bătut pe români, i-au jefuit, le-au luat icoanele și le-au dat foc,
le-au luat cu japca din case tot ce agonisiseră mai de preț. Grișa a fost
judecat și condamnat la un an de închisoare. Dar n-a apucat să-l facă. Au
venit din nou rușii peste români și vai și amar de Kivu. L-a denunțat coada
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de topor la Soviet și a fost condamnat 5 ani. A fost aruncat, după aceea, încă
trei ani, la Briceva, într-un lagăr de muncă, unde dacă nu mureai de foame,
piereai de ger. A rezistat și a scăpat. Pentru că povestea în stânga și-n dreapta
ce pățise pe acolo, i s-a pus la cale un accident. El și frate-său mergeau într-o
căruță la iarmaroc. Molotov-ul colhozului a intrat în ei și i-a făcut terci. Kivu
a scăpat și de data asta, dar a rămas fără ochi. Doctorii n-au avut ce să-i mai
facă. Lângă trupul lui frate-său au găsit o mână, cealaltă era pe piept.
Picioarele îi atârnau pe oiște, gura era plină cu sânge, iar tâmpla dreaptă
zdrobită de copita unui bou. Mai respira, gemut, semn că viața îi mai pâlpâia.
Spitalul a fost neputincios. L-a adus acasă în dric. Kivu și nevastă-sa, printro rudă avută din America, emigrată în 1917, au reușit să treacă oceanul.
– A suferit mult și nevastă-mea. Și suferă. Medicii o țin în viață. Stă o
săptămână, două în spital, o pun pe picioare și vine acasă, intervine Traian..
– Anii din închisorile comuniste n-au fost ușori pentru o femeie. Eram o
simplă umbră, batjocorită și călcată în picioare. Oare există termen de
comparaţie cu ce-am pătimit eu? Poate cu chinurile din Siberia, în
gulagurilor staliniste, unde s-a născut crima roşie. Am aflat că în infernul din
acea parte de lume oamenii învăţaseră să moară cât mai repede, pentru a
scăpa de urgie…
– Nici acolo și nici în beciurile de tortură de la noi, de la Aiud, Gherla,
Piteşti sau Poarta Albă, unde moartea pândea din orice ungher, nicăieri în
lume crima nu a inventat acea metodă ca libertatea să fie ucisă. Dorul de
libertate nu l-au ucis din noi, totdeauna l-am plătit prin suferinţe de
neimaginat. Îmi vin în minte vorbele tatii. Mi le-a spus înainte de a fi ridicat
cu duba de cei de la securitate. Le port în suflet ca pe un talisman. „Nicicând
nu va fi posibil ca lupta jertfelnică să poată fi ucisă! Chiar și pentru un
condamnat la moarte ultimul său gând este libertatea.‖
– Instaurarea ciumei roşii în România, odată cu invazia sovietică, a fost
momentul care a marcat începutul luptei noastre anticomuniste. Cu un curaj
fără margini ne-am opus bestiilor ce exportau, călare pe tancuri, secera şi
ciocanul, în ciuda unui popor în disperare. În istoria omenirii a existat mult
mai multă durere decât fericire. Mi-am propus să scriu o carte despre
fericirea românilor. Câtă a fost ea, în istorie. M-am săturat să tot scriu despre
suferinţe. Deși, suferințele au primat…
– Nu există tortură mai mare pentru mine ca amintirile despre anii pe
care i-am petrecut în exil. La început în Germania, acum în America. Nici
românii de-acasă, ştiu bine, n-au dus-o uşor… Au suferit mult! Anii de
sovietizare a țării au fost duri, nemiloși. Aici, ce-i drept, n-am trăit în
mijlocul uraganului, dar oceanul este la fel de adânc şi pe timp frumos, ca şi
pe furtună…
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Omul din faţa mea are faţa brăzdată de-o dâră de tristeţe amestecată cu
lumină. Anii printre străini l-au marcat până la disperare. Doar speranţa să-și
revadă țara liberă l-a salvat de la prăbuşire. Mă priveşte cu un zâmbet cald.
Aproape că-mi caută obraznic privirea, ca să-mi ghicească gândurile.
– Fericire! Vreți să scrieți o carte despre fericire? Mai degrabă despre
smerenie. Românul n-a fost niciodată fericit, n-a fost ocolit niciodată de
obstacole. Probabil că drumurile fără obstacole nu duc nicăieri.
Traian Golea şi-a trăit viaţa într-o continuă luptă şi durere. Drumurile sale
au fost presărate cu multe obstacole.
– Un medic român din Germania a scris mii de pagini despre ororile
comunismului. „Holocaustul roşu‖ se numește cartea. A pomenit şi despre
lupta pe care aţi dus-o, departe de ţară, împotriva dictaturii… A scris despre
durerea despărțirii de țară, despre fratele condamnat la moarte și împușcat
sub zidurile Jilavei, despre Nadejdea, rămasă în țară și întemnițată…
Caută o salvare pentru durere. A căutat-o în toți anii de exil.
– Ca să-mi înăbuși durerea, care m-ar fi dus la pierire, am apelat la un
foarte bun mijloc de a-mi prelungi viaţa. Am tipărit şi retipărit cărţi şi broşuri
despre neamul meu, umilit, jefuit şi prigonit de duşmani. Am format un grup
de luptători cu arma scrisului, am scos gazete şi reviste în care am atacat
inamicii noştri, care hotărâseră să ne distrugă, ca nucleu de forţă, ca familie,
ca oameni, pentru că ne-am sustras influenţei oculte a comunismului din
România. Îi supăra pe tovarășii din țară independenţa noastră. După
izgonirea regelui Mihai I, demenţa celor vânduți Moscovei s-a accentuat de
la o zi la alta. Unicul nostru mijloc de a uşura cât de cât situaţia grea a
poporului român era să denunţăm continuu crimele regimului comunist. Nu
tăcând, nu luând o atitudine de toleranţă se putea salva câte ceva. Văzând că
presiunea noastră nu slăbeşte, slăbeau ei din când în când frâiele. Câtă vreme
ei nu slăbeau opresiunea asupra poporului – şi nu cu nep-uri de tip sovietic –
nici noi nu aveam dreptul să slăbim presiunea asupra lor.
Privesc înapoi și iau timpul la întrebări. Tatăl meu, dat afară din
jandarmerie, cerșea o bucată de pâine ca să nu vină seara acasă cu mâna
goală. „Mi-e foame‖ striga soru-mea. Pe plită fierbea o oală mai mult cu coji
de cartofi. Morcovii se terminaseră, din care mama pregătea un fel de
ciulama dulce, iar din griș un pandișpan fără ceva în el. „Gata, crepul, așa îi
zicea. Poftiți la masă!‖ Ne umflam burțile. Ajunsese o mâncare la modă.
Traian încearcă să-mi intre în suflet. Simte că gândul mi-a fugit în altă
parte.
– Ești trist, te înţeleg… Ce se întâmplă în România ne creează şi nouă
fiori de tristeţe. „Nu planta copacul tristeții în inima ta!‖ Asta o spunea un
filozof persan pe la sfârșitul secolului XI.

117

– Se duce și astăzi, domnule, o politică de dezbinare a românilor prin
minciună şi prin propovăduirea urii, cum vă spuneam şi dimineaţă, la
biserică. În comunism, ne uneau lipsurile de toate felurile şi disperarea.
Teama însămânțată în sufletul fiecărui român ne făcuse să uităm cum să
râdem, cum să ne bucurăm… Mai trăiam prin bancuri, făceam haz de
necaz… Astăzi, o şleahtă de nomenclaturişti şi o alta de învârtiți ai tranziției
au pus stăpânire pe țară. S-a trecut puterea dintr-o mână în alta. Speranțele
românilor sunt frânte de la rădăcină. Prezentul se află deja în putrefacție,
viitor nu există. Să ne imaginăm o cale ferată de sute de kilometri, iar la
capătul ei un hău uriaș în care se prăbuşește un accelerat în plină viteză.
Tovarăşii de ieri, deveniți peste noapte domni cu bodigarzi şi cu conturi
doldora în valută, privesc de sus, de pe buza prăpastiei, cum se prăbușește
trenul cu visele tinerilor împuşcaţi pe străzile aflate în clocot, în decembrie
1989, la Timişoara, la Bucureşti, Iași, Cluj, Arad sau la Braşov. Au fost
împușcați în decembrie 1989, dar și după… Cum îi văd ei pe martiri de la
înălţimea aceea ameţitoare? Ca pe nişte viermi…
Ochii lui Traian s-au dilatat, s-au făcut rotunzi. Tustrei, minute în şir, nam mai scos o vorbă…
Nadejdea s-a dus la bucătărie și a revenit cu două pahare și două sticle cu
bere. Rupe tăcerea.
– Eu nu beau de fel… Vă fac și câte-o cafea?
Dau afirmativ din cap. Traian refuză. Apoi, numai spre mine:
– Am intrat în 1936 în „Frăția de Cruce‖. Acolo am învățat ce înseamnă
iubirea adevărată faţă de tot ce-i românesc, o iubire sculptată în inimă, care
pulsează odată cu aceasta şi nu se stinge decât cu moartea. Am terminat
facultatea și, imediat, a început războiul. Am fost pe front până în toamna lui
1944, când unitatea mea, Regimentul 2 Transmisiuni Brașov, a ajuns până la
Tisa, în cadrul campaniei din Vest, contra Germaniei. În noiembrie, am
primit ordin să vin în țară pentru a susține examenul de sublocotenent de
rezervă. Am luat examenul, dar s-a produs ruptura dintre mine și noul regim
de ocupație. Armata Roșie pusese stăpânire pe România.
Când locotenentul Ion Tăcutu mi-a înmânat ordinul de plecare din nou pe
front, i-am spus că nu-l iau.
– Îți ordon, sublocotenent Golea!
– Nu execut ordinul pentru că nu vreau să lupt alături de bolșevici contra
Europei creștine. Am acceptat să merg înspre Vest până când Armata
Română a eliberat Ardealul de sub unguri.
– Te arestez!
– Iau ordinul, dar nu mă duc pe front.
– Te privește…
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Am luat legătura cu mișcarea de rezistență anticomunistă, formată după
ce comuniștii au pus mâna pe conducerea țării. Fusese întărită de cei
parașutați de Armata Națională de la Viena. Am activat în mișcare până la
terminarea războiului, în mai 1945.
Nadejdea ia dintr-un dulap doldora cu reviste una care se cheamă „Țara și
Exilul‖. E numărul din decembrie 1984. Prima pagină este dominată de
articolul cu titlul „Un român luptă pentru o cauză‖. Citește cu voce tare: «D.
Traian Golea este cunoscut exilului prin vasta lui campanie editorială în
favoarea cauzei româneşti. Zeci de cărţi de istorie privitoare la Basarabia şi
Transilvania au fost retipărite de dl Golea în mii de exemplare. Practic, cine
vrea să se documenteze asupra situaţiei istorice şi geografice a celor două
provincii are la dispoziţie toate cărţile necesare scrise de iluştri istorici ai
neamului nostru. În această privinţă, activitatea dlui Golea este mult
superioară guvernului din ţară...»
Comentează:
– Între românism și comunism nu putea exista decât un antagonism
profund şi permanent. Comunismul, prin însăși natura lui, a urmărit
distrugerea persoanei umane, a naţiunii, a religiei. Aceste entităţi de bază
trebuiau desfiinţate pentru a se face loc turmei umane. Pentru a-şi atinge
ţelul, bolșevicii utilizau masa rusească împotriva celorlalte popoare din
interiorul Uniunii Sovietice, cât şi a celor din răsăritul Europei cedate lui
Stalin. Era o masă amorfă, lipsită de personalitate şi îmbibată de mesianism.
Comunismul s-a combinat cu rusismul pentru a actualiza cu şi mai mare
putere politica de distrugere a naţiunilor. Chiar când a luat o alură antirusească, comunismul a rămas tot atât de periculos pentru viitorul României
şi a neamului nostru. Rezultă din politica de genocid practicată de
Gheorghiu-Dej şi continuată de clanul Ceauşescu.
O completez:
– Tocmai de aceea „fericirea bolșevică‖ n-a prins la noi. În loc să profite
de curentul anticomunist al românilor, conducătorii țării de după ’89 s-au
purtat cu mânuși cu torționari. Mai mult, le-au dat acestora pensii de zeci de
ori mai mari ca ale foștilor lor torturați. De ce nu s-a făcut un proces adevărat
al comunismului?
– Am citit în presa românească un lucru incredibil. Cică situaţia în așazisa „epocă de aur‖ a dictaturii ceaușiste ar fi fost incomparabil mai bună
decât în perioada stalinistă. După mine a fost chiar mai periculoasă. E drept,
sub Dej s-au ucis milioane de români şi clase întregi, dar sub Nicolae
Ceauşescu a început uciderea viitorului ţării! Care continuă…
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UN POET POLONEZ: DARIUSZ PACAK
Născut în Lodz, într-o familie de profesori. A trăit
în Frankfurt am Main, New York și Florida.
Acum este stabilit in Austria, la Viena,
împreună cu familia, dar merge foarte des in
Polonia. Ca poet, a călătorit în diferite colturi
ale lumii: în America, de la Niagara Falls la
Miami, și în canioane, în rezervațiile indiene,
în câmpiile și deșerturile din California,
Arizona, Utah, Nevada și Colorado, în insulele din
Alaska, în pusta canadiană, în munții sacri ai Tibetului
și Chinei, a vizitat templele budiste din Coreea de Sud, Taroko și Sun
Moon Lake, valori din Taiwan și Ceylon, a rătăcit prin deșerturile din
Namibia și Kalahari, prin munții Lesotho, a participat la expediții (safari)
prin Africa de Sud, bântuind regiunea Suazo, afectată de malarie, situată
la granița cu Mozambic. „Navighează‖ stepele Mongoliei și Back Waters
Arabian, plantațiile de ceai de pe dealurile Tamiladu Kerala din India.
Dariusz Pacak este membru al mai multor organizații literare:
Uniunea Scriitorilor Polonezi din Varșovia și din Londra, Lumea
Academică de Arte și Cultură California
(USA), Poetas del
Mundo (Chile), Asociația Scriitorilor Români din Canada etc.. Este
laureat al celui de-al XXI-lea Congres Mondial al Poeților, din SUA (Los
Angele, 2011 (Ioan Barbu)
ANOTIMPUL
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Moto: „Batter iubirea mea, treimea-n Dumnezeu…”
John Donne, Divine Poems
Nu-mi pot aminti
locul unde m-am născut
nu-mi pot găsi părinții
casa în care trăiesc
Dar acum cunosc
drumul
măturat de tăvălugul sorții
o pagină necunoscută dintr-un jurnal
Știu
La ce ușă voi bate cu tărie
voi sparge, voi bate cu pumnii, voi arde
și mă voi întrupa din nou
Traducere din limba engleză de Muguraș Maria Petrescu

BINECUVÂNTÂND CALEA
Ştiu unde ştiu încotro nu este departe
pe drumul accidentat, în pofida
şoaptelor curenţilor trebuie să îţi continui urcuşul
să ţii seamă de semne păstrează direcţia busolei
trebuie să străluceşti la răscruce de drumuri
să nu-ţitransformi pasul în piatră
fii atent ocroteşte-ţi timpul sperat
nu te opri la jumătatea drumului
şi inima ta nu se va reduce la cenușă
în Căutarea Lânii de Aur câștigă cei
care îşi împletesc stele în păr
pe aleea dintre Cele Şapte Lumi
ascultă doar tăcerea până la chemarea sângelui
Viena, 17 iulie 2000 / Lackenhof (Austria), 26 ianuarie 2004
Traducere în limba română de Elena Liliana Popescu
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ŢELUL
pentru Ninos Aho
Dacă există vreo cale,
există mii, fiecare din ele este doar o iluzie...
Dacă măcar una dintre ele
conduce într-o anumită direcție, aceasta este, poate, un vis...
Dacă este dată vreodatâ o direcție,
şi noi distingem mii de direcţii, este doar un văl...
Un singur lucru este real - Ţelul.
Şi noi, indiferent de rasă, religie şi loc, facem parte din el.
Risipiţi, ca într-o vrajă, trecând dincolo – ne vom întoarce.
Mânăstirea Surorilor Norbertine, Imbramowice
/ Polonia / 17 Februarie 2012
Traducere în limba română de Elena Liliana Popescu

***
lui Ninos Aho
,,Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul,
care vine în lume.’’
Biblia - Evanghelia după Ioan / 1 : 9
de unde vine Lumina care a transformat
în azur leagănul lucrurilor de nedescris
ale întregii omeniri
câte bariere trebuie să treacă omul
pentru a se întoarce acolo unde percepția
nu are formă
acolo unde timpul persistă iar Sinea este
singura și unica
taină ca începutul și sfârșitul unui întreg
19 September 2012, El Quseir, Red Sea, Egypt
Traducere din limba engleză de Muguraș Maria Petrescu
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CODRINA BRAN
CUIBURI DE PĂSĂRI

În urmă cu treizeci şi ceva de ani în cele două
blocuri cu patru etaje ale unei alei oarecare din cel mai nou cartier al
oraşului, s-au mutat câte patruzeci de familii, fiecare familie având în jur de
trei- patru copii. Astfel, din blocurile de beton, de la fiecare scară ieşeau la
joacă o droaie de puşti gălăgioşi, încât aleea era mereu plină de larmă spre
disperarea locuitorilor de la parter. Nu exista prevăzut de constructori nici un
loc de joacă amenajat, nici trotuare, deşi se ştia că aceste clădiri cu mai multe
încăperi erau destinate tocmai familiilor numeroase. Când copiii s-au mai
înălţat au început să o ia spre pădure traversând Groapa Moşului în fundul
căreia era un teren plat şi unde se putea juca fotbal . Peisajul se continua mai
apoi de jur împrejur cu pădurea Făget ce se întindea pe kilometri, o pădure
deasă, la liziera căreia în zilele de sărbătoare se încingeau grătare şi, care,
împreună cu câteva beri dădeau un aer de serbare câmpenească duminicilor
de vară. Printre copacii bătrâni şi deşi, pe sub bolţile de frunze se întreceau în
chiuituri glasuri de copii stârnind ecouri de catedrală. Se întreceau în hăuleli
descătuşate şi înfiorate de sentimentul libertăţii, scăpaţi de constrângerile
unui apartament de bloc în care cei trei-patru fraţi care creşteau împreună
începuseră să nu mai încapă.
Primăvara se ieşea la cules leurdă, vara după ploaie la ciuperci,
toamna târziu la cules de măceşe şi porumbe. Aveau taţii acelor familii
numeroase nişte reţete speciale de făcut vin din aceste poame târzii şi
astringente şi în boxele de la subsol damigene pântecoase aşteptau sărbătorile
de iarnă.
Iarna era un alt moment însemnat în evadarea numită Groapa
Moşului. Cu sănii, capace de WC, sau pungi de plastic copiii lunecau pe
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derdeluş într-o veselie fără de margini. Câte unul mai avut cobora fălos cu
schiurile de la liziera pădurii până în punctul cel mai de jos al acelei
depresiuni. Abia când cerul începea a se înălbăstri spre violet anunţând
grabnicul sfârşit al zilei de iarnă, puştii epuizaţi şi fericiţi trăgeau de sfoară
sania spre casă ca pe căluţ la iesle. Stelele în înalt sclipeau deja, iar zăpada
pişcată de ger dădea replici strălucitoare în timp ce scena se golea. Liniştea
nopţii se întindea deasupra peisajului înghiţind şi pădurea într-un cocoloş
negru şi dens.
Unii aveau săniuţe cumpărate, alţii săniuţe confecţionate de aceiaşi
taţi meşteri la toate. Acestea din urmă erau mai încăpătoare având loc toţi
patru copiii.
Femeile erau gospodine; totul se făcea în casă, de la murături la
tăieţei, gemuri şi vişinată. De Crăciun, cum-necum, aproape fiecare familie
aducea un porc gata tranşat de la ţară unde locuiau părinţii acestora şi daca în
mod excepţional nu aveau rude la ţară, cumpărau câte o jumătate de porc din
piaţă. Gospodinele ştiau să scoată din animalul sacrificat tot ce se putea
scoate, de valorificat totul, rânduit apoi în cămări, pivniţe şi congelatoare.
Da, toate femeile erau gospodine, de priceperea lor depindea ca familia să
aibă în fiecare zi hrană, casa curată şi copiii îngrijiţi. Dacă bărbaţii îşi mai
îngăduiau mici escapade bahice, femeile nu puteau abandona
responsabilităţile familiei nici măcar întâmplător. Funcţionarea gospodăriei
depindea aproape în întregime de munca acestora. Găteau, spălau, călcau,
croşetau. Şi toate acestea după ce ieşeau din tura de noapte sau de zi din
fabricile unde lucrau. Acei copii care trăgeau săniuţele erau îmbrăcaţi cu
pulovăre şi căciuli croşetate de mame, cu ghetuţe sau cizmuliţe rămase de la
fraţii mai mari. Acele femei îşi purtau sarcina cu decenţă, îmbrăcând haine
largi să le mascheze abdomenul. Sarcina era sarcină iar nu un motiv de
exhibiţionism ca astăzi. Toată lumea se mulţumea cu puţin şi făcea tot ce
putea ca acel puţin să nu lipsească. Era o viaţă austeră, o viaţă aproape
monahală.
În ceea ce priveşte sarcinile şi naşterile, după boomul demografic prin
care s-au umplut toate maternităţile şi creşele, s-au supaaglomerat apoi
grădiniţele şi şcolile. În consecinţă cartierele cele noi erau pline de forfotă,
de viaţă. Copiii cu cheia de gât erau nişte copii disciplinaţi, bine instruiţi de
părinţi, grijulii cu obiectele, asta înţelegând hainele, casa şi cheia. Într-o
lume austeră copiii erau mai serioşi, având şi ei responsabilităţi în bunul
mers al familiei. Câte un copil răzleţit de reguli risca accidente sau chiar mai
rău.
În primăvara următoare mutării locatarilor în cele două blocuri din
marginea cartierului, copiii s-au apucat să exploreze natura care începea
chiar din spatele blocului şi continua până hăt departe. În căutare de cuiburi
de păsări, un puşti mai îndrăzneţ s-a căţărat pe un stâlp de înaltă tensiune
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unde, electrocutat, a rămas acolo sus, mic, închircit şi înnegrit ca o pasăre
rătăcită. A rămas mult timp acolo sus până ce aproape toţi vecinii din cele
două blocuri, ba şi alţii de mai departe, s-au perindat într-o adevărată coloană
de curioşi să vadă spectacolul neobişnuit. Nu existau încă telefoane în acest
capăt de oraş, astfel că părinţii micului aventurier au aflat de nenorocire abia
când s-au reîntors de la muncă, târziu în noapte. Tot atunci au ajuns şi
autorităţile care au coborât micul cadavru după ce au decuplat întâi stâlpul de
la circuitul electric. La acea vreme oamenii plecaseră deja pe la casele lor
lăsându-l singur pe micul curajos acolo sus, în timp ce lumina scădea spre
seară.
Nu era asfalt, blocurile răsărite din valurile de pământ frământate de
maşinile şi macaralele şantierului gardau aşa zisele alei pe care noroaiele
erau lăsate oamenilor să le mai frământe în continuare cu picioarele până
ce,cândva, aveau să fie asfaltate. Ploua în acest colţ de lume îngrozitor de
trist şi lipsit de speranţă
Multă vreme după această întâmplare mulţimea de copii devenise
parcă mai liniştită, erau speriaţi şi parcă dintr-o dată crescuseră, deveniseră
brusc mai mari. Vederea morţii te face întotdeauna mai matur sau mai bătrân,
după caz. Moartea are acest efect de comprimare a timpului, este un sorb
negru spre neant către care se îndreaptă mai repede sau mai încet tot ce este
viu.
Au trecut anotimpuri peste această întâmplare tristă dintr-un cartier
trist înconjurat de dealuri de moloz şi drumuri noroioase şi încet – încet
dealurile de humă răscolită s-au îmbrăcat în vegetaţie spontană, aşa cum ştie
natura să învelească, să bandajeze, să înfrumuseţeze hidoşeniile făcute sau
lăsate de mâna omului. Oameni şi oameni. Unii dintre ei puneau în executare
un plan măreţ de industrializare în care un popor de ţărani era adus la oraş,
închis în blocuri de beton, obligat să facă un număr de copii, ducând apoi o
viaţă monotonă, săracă în bucurii, bogată în sărăcie.
Cu trecerea timpului copiii de mai ieri au crescut şi în locul lor alţi
prichindei trăgeau săniuţe la deal de unde coborau în chiote de bucurie. Deşi
vremurile s-au mai schimbat, locuitorii acestui colţ de oraş n-au putut scăpa
de sărăcie aşa cum nu se poate scăpa de râie, sărăcia fiind un blestem care se
întinde pe mai multe generaţii. Ca o primă dovadă este aceea că foştii copii
care astăzi dau semne de încărunţire n-au reuşit încă să se rupă de familia de
origine, să plece din acel apartament supraaglomerat şi să-şi întemeieze o
familie sub un alt acoperiş. Nu şi-au luat zborul. Unii nu s-au căsătorit, alţii
au făcut-o, dar au rămas în continuare în casa părintească cu noua familie,
găsindu-se astfel la un moment dat trei sau patru familii într-un unic
apartament cu toate neajunsurile traiului în comun.
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Dar , iată, la un moment dat s-au deschis porţile acestei lumi, s-au dat
în lături, şi abia atunci au realizat că trăiseră într-o închisoare, că de fapt
lumea este mult mai largă decât şi-au imaginat, că dincolo de cortină se
găseşte o realitate mirifică, abundentă, colorată, bine mirositoare, aşa cum
arătau săpunurile, guma de mestecat, ţigările sau hainele care începuseră de o
vreme să se infiltreze. Capitalismul în stare de putrefacţie mirosea foarte
bine! Puloverele împletite în casă din lâna de la ţară erau treptat abandonate
în favoarea gecilor de blugi şi de piele din Turcia, iar copiii de ieri, tinerii de
azi îşi aprindeau degajat ţigări străine. Aproape toţi aveau de acum
casetofoane.
Rămăsese undeva în negura trecutului fratele electrocutat acolo sus
pe stâlpul de înaltă tensiune, mic, chircit, agăţat în sârme. În căutare de
cuiburi de păsări. În căutare de spaţii, părându-i-se poate lumea aceea prea
mică şi meschină. Asta a fost atunci, la începuturi.
Toată lumea era ocupată de acum cu prezentul. Florin terminase un
liceu industrial aşa cum erau pe vremea aceea liceele de acest fel, un fel
mimare nereuşită a cine ştie cărui model de pe alte meridiane, la finalul
anilor de şcoală absolvenţii primind o diplomă care atesta, mai mult sau mai
puţin adevărat, însuşirea unei meserii, meserie de care societatea nu mai avea
nevoie. Această lume imploda. Deruta era totală, industriile care fuseseră
hotărâtoare pentru această migraţie în masă de la sat la oraş dispăreau una
după alta, se evaporau. Omenirea aceea multă şi dezorientată care locuia
cartierele muncitoreşti încerca cu disperare să-şi găsească rostul.
De când crescuseră copiii, casa devenise neîncăpătoare. Florin
împreună cu fratele mai mic împărţea camera mijlocie, fetele camera mică,
iar părinţii dormeau în camera mare care servea şi de sufragerie deîndată ce
se strângea canapeaua. Aici se afla şi televizorul, masa acoperită cu
macrameul croşetat de mama, cu cele patru scaune de jur împrejur şi alte
două rezemate de perete. În bufetul cu oglindă stăteau ca nişte trofee
bibelourile şi serviciile de cafea. Perdele grele de Focşani bandajau
gospodăreşte geamul şi pe masa cu macrameul, în mijloc, trona o vază de
cristal cu nişte trandafiri nemuritori din plastic, spălaţi de sărbători cu duşul.
Era o familie aşezată care se sprijinea aproape exclusiv pe munca mamei, pe
spiritul ei organizatoric, pe puterea ei de îndurare nelimitată. Ieşiseră în viaţă
bine îngrijiţi, curaţi, dornici de muncă, dar societatea era total schimbată şi
nu mai avea nevoie de ei, o societate nepricepută care le risipea tinereţea în
căutări mult prea îndelungate. Aşa au rămas legaţi de casa părintească, cu
ocupaţii sporadice şi câştiguri asemenea. Oricum,acolo aveau acces oricând
la oala cu mâncare, la un pat şi haine curate. Nu era puţin lucru, dar nu era de
ajuns; viaţa însemna mai mult, însemna dragoste şi un cuib separat unde să
se reia pe cont propriu ciclul. Toţi aceşti tineri nu mai aveau parcă loc în ţara
asta şi atunci a început exodul spre occident unde erau dispuşi să facă orice
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muncă pentru nişte bani care nu se mai numeau lei. În câţiva ani se mutară în
străinătate mai mult de jumătate din copiii care altădată umpluseră aleea cu
jocurile lor şi care, iarna, trăgeau săniuţe în Groapa Moşului.
Dragostea, floare minunată, se iveşte şi creşte te miri pe unde.
Crescuseră împreună, se jucaseră pe aceeaşi alee, trăseseră la săniuţe în
iernile cu zăpadă, Florin şi
Anişoara merseseră la aceeaşi şcoală din cartier, dar se ignoraseră o lungă
vreme la vârsta când băieţii sunt misogini. Şi iată, după o vreme se regăseau
la o altă vârstă, într-o altă realitate, părându-li-se deodată că îşi sunt
importanţi şi necesari unii altora. Şi nu puţine au fost nunţile pe aleea
noastră. Ca o curiozitate, regula era că perechile se formau ca sub imperiul
unei alianţe între cele două blocuri. Era exclus ca perechile să fie din acelaşi
bloc, ceea ce demonstrează că o oarecare distanţă fizică între parteneri este
inconştient preferată. Distanţa creează şi iluzia fericirii sau speranţa fericirii,
că dacă priveşti printr-un ochean invers care îndepărtează imaginea, o
simplifică arătând-o într-o perfecţiune iluzorie.
Încheiat liceul au încercat să-şi găsească o slujbă, să-şi procure o
locuinţă şi să se aşeze şi ei la casa lor. Din păcate vremurile se schimbaseră
mai repede decât apucaseră ei să crească, aşa că pe la vremea dragostei şi a
cuibăritului vechea industrie de pe vremea părinţilor era la pământ. Astfel
copiii celor veniţi de la ţară ca să devină muncitori nu-şi mai găseau locul,
întocmai păsărilor care nu mai au unde-şi clădi cuibul, unde să-şi găsească
hrana pentru că habitatul lor este distrus. Evident, drumul înapoi spre sat era
exclus.
Atunci a început exodul spre vest. La început mai timid, prin
tatonare.
- Ai auzit? A lui Burleanu a plecat în Spania. Într-o zi câştigă cât
pentru o săptămână.
- Unde în Spania?
- Undeva pe lângă Almeria, un oraş din sud, lângă mare. Lucrează în
construcţii. Se construieşte mult acolo, au nevoie de braţe de muncă.
Hoteluri, vile…
- Şi fetele?
- Oho, asta-i cel mai uşor. Limpiadora. Femei la curăţenie. Câştigă
mai mult decât o profesoară de la noi.
- Şi te duci?
- Facem nunta să ne adunăm bani de drum şi, acolo, prin septembrie
când se termină concediile şi începe munca…
- Ion a lui Burleanu ne găseşte un studio. Problema este ca şi
rezolvată. Până încasăm primii bani, banii adunaţi la nuntă ne ajung să plătim
chiria şi să trăim.
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Nunta Anişoarei cu Florin s-a făcut tradiţional. S-au înşirat ghirlande
de flori şi de verdeaţă de la un bloc la celălalt, a venit un taraf de lăutari
alcătuit dintr-un acordeon, un taragot şi o vioară, îmbrăcaţi în costume negre
cu panglici la rever, naşii cu flori în piept şi apoi nuntaşii în ţinută de gală,
orăşeneşte, şi mai la coadă rude de la ţară: bunici, mătuşi şi veri. Apoi, cu cei
doi miri în frunte ca nişte trofee, întreaga nuntă s-a mutat la sala de nunţi
care se deschisese de curând în cartier. Într-un cartier cu populaţie tânără se
dovedise necesară această casă de nunţi. Cu timpul locuitorii au îmbătrânit,
zvon de nunţi nu se prea mai aude, aşa că afacerea cu sala de nunţi a dat
faliment. Între timp în oraş s-au deschis o mulţime de localuri care se bucură
de astfel de evenimente aducătoare de profit. Afacerea cu sala de nunţi s-a
dovedit neprofitabilă şi datorită calendarului religios care are atâtea
interdicţii.
Sudoarea, mâncarea, lumea, muzica, banii, tortul miresei, voalul şi
buchetul, toate s-au rezolvat în una şi aceeaşi zi, după care nuntaşii s-au
împrăştiat obosiţi pe la casele lor cu conştiinţa că şi-au făcut datorii sau
credite aşa cum se obişnuieşte. Datoriile le vor plăti părinţii mirilor.
În autocarul cu destinaţia Spania, plin ochi, călătoreau în general
oameni tineri cu bagaje mici şi speranţe mari şi printre ei, curaţi, înnoiţi şi
cuminţi, înarmaţi cu răbdare, Anişoara şi Florin. Stăteau lipiţi unul de altul
ca bunicii în poza lor de nuntă, poză care rămăsese în camera din faţă, acolo
departe în casa de la ţară, de unde plecaseră părinţii lor tot aşa de cuminţi şi
răbdători şi a căror fotografie se afla în apartamentul din blocul de la
marginea unui oraş din ce în ce mai îndepărtat. Ei mirii de a treia generaţie
plecau bizuindu-se pe nişte promisiuni vagi, pe mirajul depărtărilor şi a unor
poveşti de succes depănate din gură în gură de cei cuprinşi de febra unui nou
Eldorado la modă de acum. Lumea de aici nu avea nevoie de ei, dar undeva
departe, braţele lor mai mult tinere decât pricepute, erau necesare. Lasă că şi
priceperea avea să vină cu timpul pentru nişte oameni dornici de muncă.
Autocarul lor se înşira sau se intersecta cu alte autocare cu destinaţii având
nume frumoase ca din pliantele turistice, dar ei erau nişte turişti speciali fără
bilet de întoarcere. Aveau să se întoarcă poate cândva cu bani mulţi.
Almeria, Zaragoza, Roquetas del Mar aveau nişte sonorităţi aurite şi
misterioase.
Din tinerii şi adulţii locuitori ai celor două blocuri despărţite de o alee
îngustă, aleea pe care mulţimea de copii făceau o larmă asurzitoare au rămas
bătrânii şi câteva familii tinere. Acum e linişte. Au luat drumuri fără
întoarcere: Spania, Italia, Canada. Ţara în care se comandase boomul
demografic nu mai avea ce să facă cu atâta omenire.
După un drum foarte lung de zile şi nopţi cu halte scurte la intervale
fixe, au ajuns. Traversaseră ţări cu degetul pe hartă când dormind unul pe
umărul celuilalt, când ciugulind din pacheţelele cu mâncare aduse de acasă
128

economisind astfel banii,ştiind că banii, aceiaşi bani au o valoare acasă şi o
alta aici departe unde trebuie să fii strâns la pungă şi cu ochii în patru.
Autocarul s-a înscris în sfârşit pe autopista del Mediteraneo
începând de la Junquera şi însoţind ţărmul crestat al Spaniei peste o mie de
kilometri. Din când în când se bucurau văzând marea, dar părăsind-o în cele
din urmă de tot, urmând şosele derivate, din ce în ce mai pierdute în miezul
continentului care se numea în continuare Spania, cu aşezări izolate, departe
de marile oraşe, golfuri albastre, locuri cu nume melodioase, exotice. Nu
Aguadulce, nu Almerimar, nu Almeria. Localitatea de debarcare a celor doi
se numea La Mojonera unde îi aştepta vărul norocos care avea să-i conducă,
să-i recomande, să-i instaleze într-o baracă cu despărţituri pentru muncitorii
care lucrau la solarii. Chiria se plătea în avans pentru o lună şi încă o lună
garanţia.
Erau atât de departe! Mai departe era doar Portugalia. Acolo se
termina continentul şi jur împrejur apele albastre ale Mediteranei şi
Atlanticului. Aşa se vedea pe hartă. Aici era doar o localitate mică, destul de
ponosită, o aşezare rurală cu nume ciudat, mohorât şi o lume asemenea. O
mică aşezare de truditori ai pământului sec şi ars de soare acoperit de o mare
de folii de plastic care adăposteau solariile. Acolo înăuntru era o vegetaţie
densă şi un aer sufocant. Dar ei erau oameni serioşi şi muncitori care
veniseră să facă bani, gata de orice sacrificii, gata la orice renunţări. Da,erau
tineri şi puternici şi veniseră să facă bani cu orice preţ. Oare ? Cu orice preţ?
Îşi cunoşteau limitele? Dar capcanele unei lumi necunoscute, a unor oameni
veniţi şi ei de departe cu aceeaşi disperare şi la urma urmei cu lipsa de
scrupule a celor siliţi să răzbească ? E bine ca omul să nu-şi forţeze limitele.
Ar putea avea surprize cu oamenii aceştia străini şi nu prea binevoitori. Ştiau
că nu puteau conta pe nimeni decât unul pe celălalt. Deocamdată lucrau cot
la cot în solarii şi se simţeau în siguranţă. Îşi numărau bănuţii la sfârşit de
săptămână şi îşi făceau socoteli; comparau câştigul cu banii pe care i-ar fi
câştigat acasă dacă ar fi avut un loc de muncă. Încet,încet prindeau un
oarecare cheag, deşi ca să-i ajungă din urmă pe spanioli, să-şi închirieze un
studio şi să-şi cumpere o maşină la mâna a doua le mai trebuia timp. Dar a
venit şi vremea aceea. Atunci au reuşit să meargă la mare, să stea o duminică
întreagă pe plajă, mâncând la un birt din port peşte prăjit şi delectându-se cu
o îngheţată în după amiaza aceea la un paseo, amestecându-se printre turişti,
simţindu-se şi ei liberi şi fericiţi. Planurile lor se aşterneau cuminţi până la un
orizont previzibil, inspiraţi de exemplul altora, cunoscut mai mult din
povestirile purtate din gură în gură pentru uzul unor novici creduli.
Sezonul muncii în sere se apropia de sfârşit. Munciseră cuminţi
numărându-şi banii la sfârşit de săptămână după ce îşi făceau cumpărăturile
cu multă cumpătare şi realism. Într-un portmoneu separat se adunau încet dar
sigur economiile pentru viitorul lor de acasă unde bineînţeles se vor întoarce
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şi se vor apuca de ceva pe cont propriu, sau poate, cine ştie, chiar aici.
Auziseră ei de astfel de reuşite. Poate asta a fost perioada lor de miere, o
perioadă de acomodare cu o lume total nouă, o lume străină, printre negri,
marocani şi chiar conaţionali, dar aceştia erau atât de diferiţi de cei de acasă;
erau harnici, dezgheţaţi, plini de iniţiativă şi zgârciţi. Femeile se emancipau
repede. Prin ele Anişoara îşi făcu rost de un loc de menajeră în oraşul de la
malul mării unde şi Florin îşi găsi destul de repede un loc de muncă în
construcţii. Se mutară cu totul, adică minima lor gospodărie în oraşul port la
mare, oraş frumos cu palmieri, turişti şi un aer de permanentă vacanţă. În
viaţa lor de emigranţi începea o nouă perioadă. Simţeau amândoi un progres.
Atâta doar că ziua de muncă era mai lungă, chiar dacă mai bănoasă, astfel că
parcă se mai înstrăinaseră unul de altul. Funcţionau ca doi roboţi. Hrana şi
sexul se succedau în limitele nevoii naturale dar tot mai lipsite de bucuria cu
care în mod firesc se însoţeau altădată. Aşteptau sfârşitul de săptămână să se
adune, să-şi numere banii…Doar pentru bani veniseră. Începuseră să
obosească de muncă, de aşteptare, de renunţări, deşi treptat slăbiseră chingile
economiei şi îşi permiteau mici bucurii. Atunci se amestecau printre turişti
simţindu-se liberi de constrângeri, uitând pentru o zi de condiţia lor.
Anişoara îşi cumpără nişte rochii adaptate climei atât de calde, hainele cu
care veniseră se dovediră a nu le mai fi de folos şi le adăpostiră în fundul
unui dulap pentru când aveau să revină acasă pentru un concediu. Adunau
frustrări pe care le ascundeau şi pe acestea încercând mereu să-şi amintească
de scopul exilului, care începea să le pară astfel tot mai des. Le lipseau
prietenii, erau atât de singuri. Regula nescrisă era aceea că trebuia să se
ferească de conaţionali, iar spaniolii le erau încă străini. Şi cu limba mergea
greu.
Florin muncea pe şantier la muncile brute neştiind nici o meserie
încă. Avea să înveţe cu timpul de toate şi să câştige mai bine. Prefera să se
califice într-o meserie de „interior‖ întrucât munca sub arşiţa soarelui
andaluz i se părea mult prea grea. Ziua de muncă era foarte lungă şi
obositoare, astfel că la sfârşitul ei după ce se primenea îşi scotea câteva beri
din frigider şi se anestezia. Când Anişoara întârzia se întâmpla să-l găsească
beat ne mai voind să mănânce din cina preparată în grabă. Alteori îl găsea în
pat dormind adânc. Asta o întrista. Punea mâncarea în frigider şi se culca şi
ea alături simţind tot mai acut cum se ridică între ei un zid de însingurare.
Începu să se gândească dacă nu cumva şi-au forţat limitele şi poate nu vor
rezista. Ştia cum e cu băutura, de la tatăl ei şi de la mulţi din vecinii lor din
cele două blocuri. Boală fără leac. Dacă şi bărbatul ei o va lua pe acelaşi
drum? Şi asta aici la patru mii de kilometri de casă. Ce avea să se facă?
Activitatea de menajeră o începu abia după ce se descurca în spaniolă.
În familia cu doi copii de patru - cinci ani se familiariză mai bine cu limba,
prichindeii i-au fost dascăli mai buni decât adulţii, fiind şi ea ca şi ei o
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începătoare. Erau adorabili, dar munca era nenormată şi se întâmpla de multe
ori să ajungă noaptea târziu sau chiar sa fie reţinută peste noapte când
părinţii copiilor reveneau în zori de la vre-o petrecere. Bineînţeles era plătită
cu generozitate, dar aceste întârzieri măreau înstrăinarea dintre ea şi Florin.
Degeaba încerca să-l îmbuneze cu tandreţe, simţea că îl pierde treptat.
Munca în exces aducea bani dar sustrăgea hoţeşte ceea ce era mai important,
spiritul lor de echipă, cel care îi ţinuse laolaltă şi îi susţinuse în marea
aventură în care porniseră. Aveau de acum şi un cont în bancă,cont care
creştea încet şi sigur, dar tot mai des îl găsea pe Florin ameţit sau beat. Ştia
că muncea greu, că se punea problema unor indisponibilizări, că nebunia
construcţiilor s-a oprit brusc şi de acum în orice moment putea deveni şomer.
Emigranţii erau depăşiţi de criza care se instalase de acum în toată Europa,
nu numai în Spania. Nu numai ei erau speriaţi ci şi spaniolii. Dar ei,
emigranţii, care îşi părăsiseră cuibul, în care de fapt nu mai aveau loc, iată,
poate nu vor reuşi să-şi înjghebe unul pe aici, sau poate nicăieri. Visele lor
aveau să se sfărâme şi nu vor mai putea rămâne şi nu aveau la ce să se
întoarcă. Anişoara era cuprinsă de teamă, teamă pe care o ascundea cu grijă
ca să nu-l îngrijoreze mai mult pe Florin, care, iată, dădea semne de
slăbiciune.
- Hai să mâncăm. Anişoara puse bucăţile de peşte pe farfurii, împinse
alioli la mijlocul mesei şi coşuleţul cu chifle proaspete.
- Mai vreau o bere.
Femeia se supuse fără crâcnire şi aduse din frigider două beri.
- Doar nu te-ai apucat şi tu de băut ?
- Dacă bei tu, beau şi eu. Nu le-am făcut noi toate împreună? Îşi pregătise
o tactică de abordare mai eficientă decât altele pe care le auzise la ea în casă.
Dar la peşte s-ar cuveni un pahar de vin.
- Asta de unde o mai ştii? Bărbatul era cam iritat că fata simplă cu care se
căsătorise, precum era şi el începuse să se stileze de când muncea la familia
aceea de profesori. Adevărul era că Anişoara învăţa totul foarte repede, că şi
limba începuse să o vorbească fluent şi îl depăşise pe Florin, care muncind
între români, marocani şi negrii, făcea slabe progrese. Stăpânii Anişoarei,
văzând că fata în casă are aptitudini, începură să se ocupe de ea corectându-i
greşelile şi mai apoi dându-i să citească câte ceva în scurtele răgazuri ale
muncii ei sau pe autobuzul cu care venea dimineaţa şi pleca spre seară. În
acest fel putea şi să le citească puştilor din cărţile lor de copii şi asta, spre
folosul tuturor. Prelua încă ceva din sarcinile părinţilor.
- Am vorbit cu Monica.
- Care Monica?
- Nevasta lui Burleanu.
- Mare lepădătură. Să-l lase baltă cu ratele de la casă, cu ratele de la
maşină şi să plece cu spaniolul. Şi Ion şomer. Trăieşti în casă, dormi în pat
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cu cineva şi nu ştii cu cine. Afli abia când ajungi la ananghie. Şi ce ai tu de
vorbit cu fiinţa aceea?
- Spunea că-i pare rău de tot ce s-a întâmplat, că-i pare rău şi de Ion.
- Ei, nu mai spune!
- Zicea că începuse să bea şi să devină violent. A bătut-o de mai multe
ori, îi bătea şi pe copii, .
- Ei, lasă că n-o fi fost un capăt de lume, mai trece omul prin clipe
grele. E un bărbat de treabă Ion şi a muncit mult pentru familie. Apartament,
două maşini, nu-i lucru de glumă. Şi acum, dacă nu are de unde plăti ratele o
să-i ia banca apartamentul, nevasta cu copii plecaţi, s-a dus naibii totul.
- Ai vorbit cu ai tăi?
- Nu. Ce să le spun? Că de luna viitoare mă ţine nevasta? Mai bine nu
vorbim nimic. Florin se ridică şi se îndreptă spre frigider. Anişoara urmânduşi planul ceru şi pentru ea o sticlă. A doua. Ea care nu era obişnuită cu
alcoolul simţi că se cam învârtea bucătăria cu ea. Dar era hotărâtă să meargă
până la capăt.
- Ce faci fato? Te-ai prostit? Eu sunt şomer, eu am motive să beau.
Anişoara dădea pe gât a doua sticlă ca pe o doctorie obligatorie deşi îi
era teribil de greaţă. Între beri intercalase cu bună ştiinţă şi un pahar de vin
sub privirile năucite ale bărbatului
- Du-mă la baie, reuşi să îngaime înainte de a cădea de pe scaun.
Florin o ridică în braţe deşi lichidele din trupul ei curgeau deja,
fiecare pe calea lui. O duse la baie unde o aşeză în vană scoase de pe ea
rochiţa şi chiloţii şi o spălă cu duşul ca pe un câine în timp ce ea plângea cu
sughiţuri. Bărbatul o înveli în spumă, o frecă din cap până în picioare, cu
delicateţe în locurile sensibile întârziind cu tandreţe pe acolo. Avea acelaşi
trup de adolescentă subţirică în talie cu sânişorii cruzi şi coapse pline. Stătea
şezând acolo în vană cu părul lipit de ţeastă plângând ca o proastă sub jetul
de apă al duşului. Bărbatul îşi desăvârşea lucrarea şi o dojenea:
- Ce-ţi veni să bei până faci pe tine?
- Ce, n-ai văzut femei beţive? Dacă tu…atunci şi eu… Vreau să mă
fac beţivă.
- Lasă-te, că n-ai stofă!
O înveli în prosop şi o conduse cu paşi împleticiţi în dormitor o culcă
pe pat şi începu să o şteargă delicat în timp ce mormăia ca pentru sine:
- Fata asta e nebună. Trebuie să am grijă de ea să nu facă prostii.
Dacă eu mă arunc în fântână, te arunci şi tu ?
- Da, ori amândoi, ori nici unul.
Bărbatul realiză cu un tremur în vintre că mica lor lume se sprijină pe
doi piloni, că de fapt se poate prăbuşi oricând ca o şandrama, că erau
puternici când erau cuminţi şi harnici, că dacă deraiau de la drumul lor
aşezat, dacă-şi pierdeau răbdarea şi speranţa totul se spulbera. Îi veniră în
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minte bunicii şi părinţii în fotografiile lor de nuntă…Doar aşa au reuşit, umăr
lângă umăr, fără trădări şi dezertări. Burleanu…Dacă unul o ia razna, celălalt
îşi pierde încrederea şi de aici mai e un pas până la disoluţia totală. Începea
să înţeleagă că viaţa este o cursă cu obstacole şi nu o masă de nuntă, că soţii
şi-au promis sprijin ca să poată răzbate prin ea. În tot acest timp continuă să
o şteargă, gest care se transformă treptat în mângâiere coborând pe pântece
în jos trezind semnale din adâncuri până ce întregul ei trup se încordă ca o
vargă tânără într-o cerere disperată. Doar el putea să panseze rana ei vie şi
era urgent, urgent. Atunci se milostivi de strigătul mut al trupului ei şi-i oferi
balsamul, pansamentul, pilonul pe care se putea bizui în nevoia ei trupească.
Adormiră aşa predaţi iubirii şi somnului de parcă atunci făcuseră
dragoste pentru întâia dată. Pentru întâia dată conştient profund că ei doi nu
se vor despărţi niciodată, că n-o va lăsa singură în nici o împrejurare,
indiferent ce se va întâmpla. Cuibul erau ei doi, cuibul dragostei şi al vieţii.
După hărmălaia casei cu doi copii mici şi multă muncă, în care
sfârşitul zilei semăna cu sfârşitul unei bătălii în care toţi cădeau răpuşi şi
fiecare început de zi însemna o nouă provocare, urmă o perioadă cu totul
diferită. Ajunse menajeră într-un apartament foarte spaţios, dar înţesat de
multă mobilă preţioasă şi pereţii acoperiţi de tablouri, toate semnate cu
acelaşi nume. Era apartamentul fiului unui pictor mort recent şi care adunase
în casa lui lucruri de preţ: tablouri, argintărie, covoare. Era ca într-un muzeu,
singură de dimineaţa până seara. Senor Baron, un domn între două vârste şi
nu prea vorbăreţ venea la câteva zile. Probabil îşi ducea viaţa în altă parte,
acest apartament servindu-i ca popas între drumuri. „Limpiadora‖, căreia i se
adresa ceremonios cu senorita Ana trebuia doar să întreţină acel spaţiu mare,
să spele dalele, ferestrele, să lustruiască toate acele obiecte. Era în slujba lor,
singurul lucru care îl făcea pentru stăpân era să spele şi să calce cămăşile
acestuia într-o încăpere separată care slujea doar la asta. Petrecea toată ziua
singură neavând cu cine schimba o vorbă. De la ferestrele imense de jur
împrejurul apartamentului se întindea acolo jos, departe, albastrul mării peste
care împărăţea imensitatea unui cer pe măsură. Ea, aici sus ca intr-o colivie
suspendată între mare şi cer, se simţea încarcerată. Tăcere şi singurătate prin
spaţiile albastre. Dădea drumul la televizor, dar nu înţelegea totul. Învăţase
prea puţin. Se bucura când venea stăpânul acasă aidoma unui câine afectuos,
dar nu avea cum şi nu se cuvenea să se manifeste. Îi călca cu drag cămăşile şi
le aşeza pe umeraşe. Senor Baron îşi lua în stăpânire splendida locuinţă în
care nu mirosea niciodată a mâncare şi nu se auzea nici hărmălaie de copii, îi
plătea pe săptămâna scursă şi rămânea acolo singur în colivia dintre cer şi
mare. Senor Baron era un om cumsecade, politicos, punctual, semănând cu
obiectele de bun gust din colecţia lui, frumoase, reci şi fără viaţă. Era genul
de om care s-ar fi adresat cu formule de politeţe chiar şi pisicii. Dar nu avea
nici pisică. Era un om bogat şi singur. Era un om trist şi-i părea rău pentru el.
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Ea şi cu Florin, doi emigranţi din est, alungaţi de sărăcie la acest ţărm
îndepărtat erau fericiţi. Ei doi se aveau unul pe altul.
În primăvara care a urmat, albastrul pur al cerului s-a umplut de
stoluri de rândunele care se grăbeau spre oraşul de la malul mării şi unde au
poposit obosite. Traversaseră Mediterana şi se îndreptau spre ţinuturi
nordice. Se îndreptau şi spre ţara lor de unde migraseră ei în sens invers. Se
întorceau la cuiburile lăsate de anul trecut sau îşi vor face noi cuiburi. Câteva
zile oraşul s-a împânzit de păsări, multe, negre, gălăgioase. Era o forfotă, un
du-te vino, un aer de sărbătoare. Din colivia ei luxoasă Anişoara privea
fascinată la acel spectacol nemaivăzut. Era o nerăbdare, un freamăt neobosit.
Până într-o dimineaţă când privind de jur împrejur nu mai zări nici una.
Plecaseră în zori. Oare cine dăduse semnalul de plecare şi cum de se
organizaseră atât de disciplinat? Se grăbeau acasă la cuiburile vechi, sau
construindu-şi altele noi. Pentru că acasă este acolo unde îţi este cuibul, chiar
dacă lipseşti o oarecare vreme.
Avea să-i spună lui Florin că şi ei se vor întoarce cândva
acasă.
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ION SEGĂRCEANU
MĂRTURII PE FRUNZE DE ARȚAR
Recent, am avut prilejul de a participa
la o interesantă lansare de carte în cadrul
Cenaclului ‖Muntele Măslinilor‖, care își
desfășoară întâlnirile în ampla sală de la
subsolul frumoasei biserici ortodoxe române
„Sf.Ioan Botezătorul‖ din Kitchiner, păs- torită de preotul-poet Dumitru
Ichim, întemeietorul și coordonatorul ce naclului respectiv. Invitatul acestei
manifestări literare a fost poetul basarabean Iacob Cazacu-Istrati, stabilit de
mai mulți ani în Toronto, autorul recentului volum memorialistic ‖Adevăruri
pe frunze de arțar‖, apărut în excelente condiții grafice în cadrul Editurii „
Prometeu‖ din Chișinău.
Prezentându-și cartea, o adevărată suită de eseuri, tablete, cronici,
interviuri și poezii, autorul a evidențiat principiile care l-au călăuzit în
redactarea și ordonarea aspectelor abordate, urmărind în permanență să
informeze cititorii asupra unor stări de lucruri actuale din spațiul a ceea ce el
numește ‖România Mică‖, în raport cu Patria-Mamă, România dintre Nistru
și Tisa, așa cum a
celebrat-o marele nostru poet național Mihai Eminescu în legendara sa
‖Doină‖. De aceea, uneori, cu profundă durere pentru nedreapta dezbinare a
prezentului, dar și cu legitimă încredere în viitorul comun al țărilor-surori de
pe ambele maluri ale Prutului, poetul se străduiește să afle calea comună de
înțelegere, de comunicare frățească directă, de la suflet la suflet, cu toți
cititorii săi. Și se cuvine evidențiat că prin ideile ardente dezbătute, prin tăria
și duioșia graiului și a simțirii, Iacob Cazacu Istrati reușește să se afirme în
chipelocvent pe tărâmul fierbinte al cauzei reunirii Basarabiei cu pământul
străbun al Patriei, de la sânul căreia a fost cu brutalitate smulsă în
momentele de grea cumpănă ale istoriei noastre milenare...
Dintre surprinzătoarele și emoționantele întâmplări petrecute aici, în
Toronto, unde viețuiește, muncește și scrie de mai mulți ani, autorul ne
înfățișează întâlnirea cu ‖bunelul‖ basarabean Ovidiu Creangă, evadat mai
demult din București în Canada, membru al cenaclului literar al revistei
‖Observatorul‖, editată de experimentatul gazetar și editorialis
/eseist Dumitru Puiu Popescu.
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‖Hm...Și eu sunt basarabean, dragul meu, din comuna Vărzărești,
județul Lăpușna - consemnează autorul în evocarea întâlnirii cu mai
vârstnicul său concetățean. A rostit aceste cuvinte, continuă el, cu
atâta căldură și pasiune, încât pe dată am înțeles ce a dorit să accentueze: că
rădăcinile și dragostea lui față de Basarabia sunt cele mai puternice din lume
(...) Așa îl văd mereu: fie în rolul lui Moș Bodrângă din revista
‖Observatorul‖, cu poveștile despre copilăria și adolescența petrecute pe
plaiul natal din România Mică, fie în rolul de epigramist. Umorul îl
însoțește pretutindeni, chiar și atunci când povestește despre adevăruri triste,
dureroase, cum se întîmplă și în ultima sa carte ‖Cu și fără securiști‖...
La rândul său, ‖bunelul‖ Creangă mărturisește:‖O bună perioadă,
bunul și harnicul meu prieten a locuit în ‖bojdeuca‖ mea din Toronto, fapt
devenit legendar, așa cum a fost și prietenia dintre Eminescu și Ion Creangă,
pe care poetul îl vizita acolo, în Dealul Țicăului (...) De fapt, eu, bunelul
Ovidiu Creangă, sunt prin scrisul și strădaniile mele, un vajnic continuator al
celui care ne-a dat ca zestre spirituală minunatele ‖Amintiri din
copilărie‖.Așadar: bojdeucă am, cărți publicate am, prieten-poet am, așa că
totul este ca în celmai frumoase întâmplări ale vieții mele. Mai rămâne ca,
din pridvorul (mă rog, balconul) casei mele, amicul Iacob Cazacu să scrie o
nouă și minunată ‖Sara pe deal‖...
După cum sublinia ing.Dan Orășanu, volumul d.lui Cazacu este
presărat, în cadrul relatărilor sale, cu o serie di ilustrații foto-grafice de grup
ale diverșilor prieteni din Basarabia și Canada, participanți la antrenantele
manifestări culturale de la Câmpul Românesc – Hamilton. În două dintre
aceste memorabile ‖instantanee‖ s-a regăsit, alături de ceilalți amici, cu
firească emoție și plăcere...Așadar, cu toate vibrantele sale consemnări,
volumul respectiv se recomandă ca o carte de real interes, din care răzbate
autenticul fior al dragostei față de plaiurile natale pe care autorul le
dezmiardă cu denumirea de România Mică – parte istorică și dezirabilă a
marii patrii comune. Aceasta este, în fapt, ceea ce Nichita Stănescu numea în
titlul unui volum al său , simplu,dar sugestiv, ‖Un (superb) pământ numit
România.
OVIDIU CREANGĂ

„ADEVĂRURI PE FRUNZE DE ARŢAR”
Mi-a produs o deosebită bucurie noua carte a bunului
meu prieten Iacob Cazacu Istrati, apărută în condiţii
grafice deosebite la Editura „Prometeu‖ din Chişinău,
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2013, prefațată de marele condeier și om de litere român basarabean Vlad
Pohilă. Ea cuprinde între coperţile sale cartonate, inspirat ilustrate, o suită de
„eseuri, tablete, cronici, OVIDIU CREANGĂ interviuri, poezii‖, care, toate
laolaltă, se constituie î ntr-o amplă cronică de evenimente politice, istorice şi
culturale, trăite cu intensitate de autor în Canada, ca şi pe meleagurile natale
din mult evocata şi iubita sa Basarabie, denumită cu duioşie România Mică (
adică R.M., Republica Moldova). Aşa cum am mai notat undeva, pe
profesorul de istorie şi poetul Iacob CazacuIstrati l-am cunoscut aici în
Toronto, la cenaclul revistei „Observatorul‖, unde fusese însoţit de un mai
vechi membru şi colaborator al revistei respective, poetul Ion Segărceanu.
Acesta i-a şi dedicat în această carte poezia „Sus, pe dealul Nistrului‖ – o
prelucrare după un vechi cântec popular basarabean. Ca fiu al acelor plaiuri,
strămutat mai târziu în Bucureşti, unde am lucrat până la data stabilirii mele în
Canada, m-am împrietenit repede şi strâns cu mai tânărul meu confrate
basarabean, depănând amintiri comune şi împărtăşind aceeaşi dragoste
profundă faţă de mirificul plai strămoşesc dintre Prut şi Nistru, ca şi faţă de
marea patrie a suffletelor şi a limbii noastre – România. O bună perioadă, noul
şi harnicul meu prieten, sosit în vizită la copiii şi nepoţii săi, cu dese reveniri
în satul baştinei sale, Vadul-Leca, a locuit în „bojdeuca‖ mea din Toronto, fapt
devenit legendar, aşa cum a fost şi prietenia dintre Eminescu şi Ion Creangă,
pe care poetul îl vizita la bojdeuca sa din Dealul Ţicăului. De fapt eu, bunelul
Ovidiu Creangă sunt, prin scrisul şi strădaiile mele, un vajnic continuator al
celui care ne-a dăruit ca zestre spirituală minunatele „Amintiri din copilărie‖.
„Bojdeucă‖ am, cărţi am, prieten poet am, aşa că totul este ca în cele mai
frumoase întâmplări ale vieţii. Mai rămâne ca, din pridvorul (mă rog, din
balconul) casei mele, amicul Cazacu-Istrati să scrie o nouă şi minunată „Sara
pe deal‖... Cartea ce-i poartă semnătura reprezintă un bogat şi plin de culoare
caleidoscop, un vast „puzzle‖ în care se adună şi se încheagă o succesiune de
fragmente disparate, dând în cele din urmă imaginea generală şi relevantă a
unor momente sudate între ele prin tema şi profunda vibraţie a trăirii. Ideea
centrală o reprezintă situaţia politică actuală a Republicii Moldova, cu ample
şi minuţioase retrospecţii istorice, cu ardente proiecţii şi anticipaţii asupra
devenirii şi revenirii sale la Patria-mamă, România. Câmpul Românesc de la
Hemilton s-a dovedit a fi „vatra‖ fierbinte unde se adună întreaga suflare
românească şi unde fraţii vastului spaţiu „de la Nistru pân’la Tisa‖ se regasesc
într-o comuniune de grai şi suflet, ca în celebra „Doină‖ a lui Eminescu. Este
meritul organizatorilor de la Câmpul Românesc de a include în programele lor
de vară momente speciale dedicate evenimentelor legate de istoria şi
actualitatea politică a confraţilor noştri de peste Prut. Aici ne întâlnim cu toţii,
noi cei „localnici‖,canadieni, cu pritenii noştri basarabeni din Toronto şi din
alte meleaguri ale „frunzei de arţar‖, cu invitaţi şi participanţi din Basarabia,
România, S.U.A. etc. Aici toţi vorbim româneşte, ne destăinuim unii altora ca
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fraţi, ne împărtăşim gândurile, idealurile , ne făurim planuri de viitor, cântăm,
jucăm şi ne ospătăm la mesele noastre comune din tradiţionalele mâncăruri
româneşti... Cu un condei precis şi înzestrat, autorul descrie cu deosebită
plăcere Câmpul Românesc, de care, prin toate manifestările de aici, el se simte
sufleteşte atât de legat: „Peisajul încântător cu sălciile pletoase de pe malul
râului, vegetaţia bogată şi nealterată dau locului un aspect cu totul deosebit, în
care vibrează un puternic sentiment de românism. Marele maestru, sculptorul
român Nică Petre, a relizat aici busturile din marmoră ale lui M. Eminescu şi
Nae Ionescu, precum şi Rotonda scriitorilor din exil (busturile din bronz ale
lui Aron Cotruş, Gheorghe Donev, Vasile Posteucă, Mircea Eliade, Vintilă
Horia şi Horia Stamatu. La instalarea ultimelor trei busturi am participat şi eu,
lucru de care mă mândresc şi astăzi.‖ În acelaşi stil cald şi precis prezintă
Programul activităţilor din cadrul Săptămânii Culturale de la Câmpul
Românesc , notând cu vădită satisfacţie şi mândrie: „Iată şi în acest mod
facem posibil ca toată Canada să afle adevărul: Moldova e România! Când mă
întreabă cineva de ce am scris pe maşină numele a două ţari, le răspund că e o
ţară cu doua nume, cum ar fi numele unei domniţe: Ana-Maria, aşa şi numele
ţării mele este unul dublu: MoldovaRomânia. Şoptesc Moldova şi subînţeleg
România, o dezmierd România şi subînţeleg Moldova. Acelaşi nume şi acelaşi
dor‖... Cu gândul la aceeaşi mândră Ileana-Cosânzeana, se dovedesc şi
poeziile incluse de dl.Cazacu în prezenta sa carte, exprimând vocaţia de poet
animat de profunda dragoste faţă de meleagurile natale de dincolo de Prut, în
strânsă conexiune cu patria-mamă, România. Volumul este presărat cu o serie
de fotografii ale membrilor familiei sale din Canada, ale diverşilor prieteni de
aici şi basarabeni-vizitatori, participanţi la frumoasele manifestări de la
Câmpul Românesc – Hamilton. Aşadar, „Adevăruri pe frunze de arţar‖ se...
adevereşte ca o carte documentară de mare interes, din care răzbate puternicul
fior al dragostei faţă de Basarabia naşterii şi vieţuirii sale, pe care el o numeşte
România Mică, văzând-o, ca mulţi alţi conaţionali, reintegrată în chip firesc în
patria unică şi indivizibilă România.

DUMITRU SÂRGHIE
ABSURDUL TÂRZIU AL LUI GEORGE TERZIU
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George Terziu, acest „mort frumos, cu ochii vii‖, care a brevetat
sintagma „MOARTEA NECESARĂ‖, într-un valoros volum de poezie cu
același titlu, recidivează urmuzian, cu un trăsnit volum de proză, intitulat nici
mai mult, nici mai puțin „Proză bipedă‖. Bipedă, bipedă, dar ce proză, neică!
Scurtă, absurdă și suprarealistă . Absurdul social și politic al lui Terziu vine,
ce-i drept, cam târziu, după ce, în urmă cu mult timp, evreii Kafka și Urmuz
făceau furori cu acest stil aparent șocant și ilogic…
Așadar, George Terziu ne aduce în atenție o scriere din avangarda unor
timpuri apuse pentru lumea civilizată, dar atât de actuale pentru noi românii,
care ne aflăm încă la o distanță considerabilă față de civilizația occidentală.
Volumul „Proză bipedă‖, apărut la propria-i editură (Inspirescu, din Satu
Mare), ne prezintă o proză subtilă, cu mesaje codificate și parabole, care au
marele merit de a da naștere la mai multe interpretări. Și așa e și firesc, până
la urmă: într-o Românie, în care pluralismul politic este batjocorit, din punct
de vedere social, politic, cultural și,mai ales, economic, stilul acesta oarecum
încifrat ne dă posibilitatea să traducem și să definim mult mai bine leagănul
acesta de respirație anevoioasă care se numește România..
Suprarealismul, pe alocuri, magic, pe care ni-l oferă Terziu oglindește pe
deplin voluptatea contradicției lumii în care trăim, făcând, parcă, mai dulce
suferința cotidiană cauzată de irezolvabilele noastre probleme existențiale.
În „Goana după aur‖, povestea de început a acestui volum, ca orice român
respectabil, Demeter avea o poftă nebună, nebună de… bani. „Plutea în aer
ceva clar și tulburător‖, care îi prevestea un succes uriaș, o schimbare a
condiției sale sociale. Tot scormonind prin tomberoanele acestui veac
decadent, în căutarea norocului (fiindcă „nu scornești prin gunoaie de amorul
artei‖), Demeter găsește „Rezolvarea. Cheia existenței lui!‖ Adică, neică, el
a găsit o carte în care se afla secretul, scris negru pe alb, de a face din căcat
aur. Noi știam că românii fac din aceeași materie primă bici, capabil să și
pocnească, dar ideea de a extrage aur din banalul căcat, fie el și omenesc,
devine de-a dreptul fascinantă pentru Demeter.
Cartea respectivă purta semnătura cercetătorilor de la American Chemical
Society (ACS), care demonstrau, fără dubii, că, prin metoda respectivă, se
puteau obține și alte metale prețioase. „Vai, și cât rahat este în România!
Adică, cât aur și câtă platină!!!Dumnezeule!‖, exclamă Demeter.
Putea, Doamne-Ferește, să găsească la gunoi un altfel de rahat: Teza de
doctorat a lui Ponta sau cărțile scrise în pușcărie de Năstase, Becali sau
Copos, dar cu ce s-ar fi ales?
Așa că Dumnezeu i-a pus mâna în cap și Demeter a trecut la descifrarea și
popularizarea nemaipomenitei teorii de obținere a aurului din murdăria
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umană, fiindcă „Nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin… Ori rahatul e
ceva omenesc…!‖, gândea fericitul și norocosul căutător prin gunoaie.
Ironia și autoironia sunt de-a dreptul întristătoare, în acest caz, dragi
cititori .Puteți desluși în această parabolă ideea că noi, românii, proprietarii
bogățiilor de la ROȘIA MONTANĂ, am dat aurul și platina unor străini,
care ne-au dat în schimb un mare …rahat! Iar noi,căutând prin gunoaie, am
găsit soluția să facem aur și platină din acest rahat, printr-o tehnică
americană de ultimă oră…Sau că politicienii noștri chiar asta ne vor
promite, la următoarele campanii electorale, cum că ne vom îmbogăți,
extrăgând aur din rahatul național pe care ei l-au produs de la Revoluție
încoace… Cititorul va găsi sensul potrivit pe care ni-l sugerează Terziu.
După multe studii și experimente, Demeter și-a structurat propria-i teorie
de extragere a aurului, ajungând astfel să țină discursuri, traininguri și
conferințe, emisiuni televizate, devenind , în scurt, timp, cel mai iubit fiu al
poporului. Metoda lui, care ținea, ce-i drept, de scatofilie, alimenta din nou
nădejdea poporului roman. Unii români mai așteaptă și azi primul lingou de
aur, prin metoda-tomberon a lui Demeter, deși mesajul lui Terziu e clar:din
rahat, rahat răsare, nicidecum mărgăritare…
Izbăvitorul de critici literari , din proza cu același nume, este un domn
care se numește Sincron. La fel ca și Demeter, se gândește să scurteze
suferința unor categorii de oameni, născocind ceva epocal. Deși nu citise
decât două cărți în viața lui (probabil el auzise că Lech Walessa a citit numai
una și aceea de electricitate), Sincron s-a gândit să-i apere pe artiști (scriitori
și pictori) de răutatea și abuzurile criticilor de artă. Acești farisei, cum îi
cataloga el pe critici, trăiesc fraudulos de pe urma creatorilor de frumos și
există riscul ca, în zece ani de zile, să avem parte de trei critici pe cap de
autor.
Zis și făcut: salvatorul artiștilor a aprofundat „Analiza semantică a
simplității‖, „Concepția pragmatismului necrotic‖, „Teoria universului
tandru‖, Acceptabilitatea ipotezelor în teoriile alternative‖, apoi a pornit la
drum „pregătit până-n dinți‖. S-a dus la locul de întâlnire cu criticii…și dă-i,
și cântă: „Cuțitul la os ne străpunge, / Un strigăt animă poporul, / Un
țipăt:Ajunge, ajunge!‖
Le-a spus criticilor verde în față: că sunt plini de resentimente și de
invidie față de creatori, că atitudinea lor negativistă face rău poporului
român, că onor creatorii de artă sunt patrioți și bine-intenționați, iar arta lor
este inestimabilă, că „poezia e ca și cum ai bea o bere reconfortantă‖, că să
mai stea dracului în banca lor… La final, a bătut de trei ori cu pumnul în
masă, de i-a lăsat pe critici cu gura căscată, apoi a ieșit val-vârtej și s-a dus
într-o cameră alăturată, de unde și-aluat pălinca și punga cu cârnați
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ardelenești tradiționali, drept răsplată pentru prestația sa fulminantă, în fața
dușmanilor poporului, adică, în fața nenorociților de critici.
În celelalte povestiri înspumate în tragismul lor intrinsec, George Terziu
cultivă hazardul și absurdul cu abilitate, căzând de bună voie în butaforie,
autoironia și comicăria de care dau dovadă el și personajele sale îndulcind,
într-un fel, absurdul și alienarea care străbat România de la Nistru pân’ la
Tisa…
Daniel, personajul din „Afacerea‖, zice autorul, „nu era prost‖. Păi, cum
să fie prost un licean care studiază la Liceul „Mihai Eminescu‖? El avea o
prietenă, Stafida, cu care făcea și sex, și dragoste (nu prea știa care-i
diferența dintre cele două îndeletniciri), despre care mama sa spunea: „Asta
are gură tăiată cu sapa!‖ E ca și cum ai zice că e cioplită din topor… Vedeți
absurdul țărănesc, de bună calitate a lui George Terziu?
Până la urmă, Stafida a rămas gravidă, iar adolescentul, în cârdășie cu un
avocat de lume nouă, capabil să fure și cloșca de pe ouă, o vinde unui
francez impotent, cei doi producând gravide pe bandă rulantă, gravide pe
care le duceau la export, pe bani grei.
Ironie în tragedie, apar acolo și niște parlamentari de Timiș, care pun
umărul pentru a exporta „bucăți de carne de muls‖, pentru occidentalii
impotenți, apare și o epigramă a umoristului Vasile Larco de la Iași, afacerile
mergând strună și, vorba lui Fănuș Neagu, „Toată lumea-i fericită și cu
lacrimi pe obraz!‖
În „Surpriza‖, Stratan, care era paznic de zi, tocmai se pregătea să-i facă
soției sale (cu 17 ani mai mică) un cadou de zile mari: să-i dea flori și cercei,
s-o ducă la Pizzeria Ali Baba, apoi la un film 3D, iar la final să-i
administreze binefăcătorul sex oral, cu care el o obișnuise… Când acolo, ce
să vezi: venind acasă, bietul Stratan găsește pe Violet încălecată de un
zdrahon tânăr, care i-o trăgea de zor, pe un fotoliu extensibil, pe care Stratan
îl primise, probabil, cadou , la cununie. S-a mai liniștit când a văzut că
tânărul respectiv( un coleg de-al său, care lăcrimase la nunta lui cu Violet),
făcea sex normal, sănătos și nu oral, așa cum făcea el cu jumătatea lui. Se
bucura într-un fel că, în privința sexului oral, Violet nu l-a trădat, sexul oral
rămânând doar privilegiul lui.
Stratan a dispărut câteva zile de acasă, lăsând-o pe Violet sub imperiul
fricii și al întrebărilor Unde-o fi? Ce va urma? Mă va ucide, bietul meu
Stratan? Care va fi viitorul meu, alături de el?
Când s-a întors acasă, Stratan a venit cu doi gealați, plini de mușchi, la
vederea cărora Violet s-a cutremurat. Se aștepta la o bătaie soră cu moartea.
La un moment dat, Stratan le-a spus musculoșilor: „Asta e!‖ Și le-a arătat
canapeaua extensibilă. „Duceți-o naibii de aici, că mi-a adus numai necaz,
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Să n-o mai văd!‖Apoi, cu o privire galeșă și seducătoare, el s-a adresat lui
Violet: „Nu vrei să mergem diseară, să vedem un film 3D?‖
Urmează „Lecția de psihologie‖, în care, Liliana, a cărei mamă era
profesor de psihologie și pe tricoul căreia trona desenat un schelet de genul
„Nu atingeți, pericol de moarte!‖, cade victimă învățăturilor mamei sale. De
unde se poate observa faptul că, într-o societate alienată ca a noastră normele
morale sunt de prisos. Ideea e că, așa cum spunea Liliana, fata respectivei
doamne, „și pe băieții urâți trebuie să-i iubească cineva‖. „Fiindcă, și Biblia
este ca o lege care nu are normele de aplicare, cum se întâmplă frecvent la
guvernul actual!‖
Urmează „Fabrica‖. Unui personaj, Rasca, pe numele său de botez, i se
oferă prilejul să intre în posesia unui Grant de 100.000 de euro. Ce să facă?
Cum să-i investească?
Într-o fabrică de pâine? Într-un magazin de băuturi? În lumânări, iconițe
și sicrie? La capitolul sicrielor, el a meditat ceva mai mult, influențat de
ideea unui proprietar de sicrie polonez. „Fiul meu a avut ideea de a crea un
calendar, de a crea ceva colorat și frumos : frumusețea femeilor poloneze și
frumusețea sicrielor noastre!‖ Toate veniturile obținute din aceste calendare
urmau să fie donate unor cauze nobile… Rasca, însă, a respins și această
variantă, de frică să nu intre în coliziune cu Biserica românească,
recunoscută pentru lăcomia și spiritul ei plutocratic.
Până la urmă, el s-a hotărât să facă o fabrică de batiste, pentru toți românii
care plâng. Vă imaginați succesul în afaceri al lui Rasca, având în vedere
faptul că, din 1989 încoace, România tot plânge. Și asta, după ce ea plânsese
de la Facerea Lumii, până în 1989.
„Atunci viața mea a luat sfârșit‖ e o altă proză din volumul cu pricina,
proză care începe mai mult decât promițător. „În experimentul pe care îl veți
vedea, veți vedea că nu vedeți nimic!De ce nu vedeți nimic? Veți vedea
îndată!‖Ar trebui să mă opresc aici, ca să vă las să citiți povestea.
Un citat, însă, îmi dă ghes, iar acesta ne arată cum s-a dedulcit
Victor, eroul acestei povestiri, la curve. Florin, un prieten de-al său, i-a spus
într-o zi: „Mă, Victore, eu merg la curve, ce contează, măi, dar familia e
familie. Știi ceva? Câteodată, când mă întorc acasă, chiar mă atrage și
nevasta, că mi se deschide pofta. Sau mă gândesc la aia la care am fost și e
bună și nevasta!‖ ECCE HOMO!
Din când în când, Dumnezeu face vizite de lucru pe Pământ, ca să vadă ce
mai fac supușii săi maghiari din Ardeal. În cazul nostru, Bunul Dumnezeu a
descins, doar prin duhul lui, într-o vizită la Satu Mare, acolo unde primarul
Seghed Pandof a trăit o experiență unică. Vizita lui Dumnezeu la Satu Mare
a fost însă prea subtilă și sofisticată pentru mintea bietului primar, care n-a
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înțeles în ruptul capului ce i s-a întâmplat. Mai întâi, o găină a secretarei lui a
început să miaune. Apoi, în biroul lui, a avut loc un cutremur cu o
magnitudine respectabilă, având în vedere faptul că etajera primarului a
căzut la pământ. A urmat explozia cutiei poștale, în urma căreia au luat foc
doar citațiile de la judecătorie, celelalte plicuri și documente rămânând
intacte. Apoi, toți câinii comunitari din oraș au dispărut fără urmă.
Boschetarii au început să-și revendice dreptul la muncă și la viață, caimacul
cafelei primarului a luat forma unei cruci, care a persistat mult timp la
suprafața cafelei. „Dumnezeu era pus pe pedeapsă, nu era cale de întoarcere.
Sau dorea să-și facă simțită prezența prin tot felul de minuni.‖ Întrebarea
finală „Dumnezeu trebuie să vină sau a plecat?‖, trebuie să ne îndemne la
meditație.
Trebuie să știți că nu lipsesc nici protestatarii din cartea lui Terziu,
fiindcă, nu-i așa? „numai iubirea poate opri protestele și declinul economic!‖
Asta, presupunând că protestatarii se iubesc între ei… Faze tari: „Ministrul
Educației le propune celor care n-au luat Bacul să iasă la deszăpezire‖, mai
ales că Guvernul a aflat că zăpada a fost adusă de Băsescu „cu avioane
Lancer 3‖. Zvonurile circulă ca gândul: „Trece trenul spre Galați/Plin cu
unguri supărați.‖Adică, nene, România va fi stat maghiar, zice unul. Altul,
mai hâtru, i-o trage direct în fes: „Fiecare mașină care merge iarna, trebuie să
aibă ,în portbagaj un ungur mic pentru deszăpezire!‖Și tot așa, bazaconii
valahe: „Zăpada de la unguri e verde‖, „Berea, fiind alcool, e primul pas spre
femeia gonflabilă‖, „Guvernul trebuie ajutat să facă cât mai multe prostii,
numai așa poate fi ajutat să cadă!‖, „Guvernul român a deviat furtuna spre
Bulgaria‖, „Cum au reușit cei din Papua Noua Guinee să scape de criză‖ etc.
Concluzia acestui mare protest constă în următoarele înfăptuiri: „O
naștere prematură, trei logodne, trei tranzacții financiare, patru contracte de
barter, un contract de leasing de utilaje, un parteneriat stabil la o pizzerie, un
divorț fără copii, din vina ambelor părți (…) Protestul a fost o reușită!‖
Orice bărbat care dăruiește flori femeii iubite este văzut cu ochi buni, nu
numai de consoarta lui, dar și de celelalte femei din proximitate. Iar Mate era
o femeie fericită că soțul ei, chiar după trei ani de la căsătorie, îi aduce flori.
Lucru rar, în zilele noastre! Mai mult, Mate nu s-a supărat nici atunci când a
aflat că soțul ei fura florile din cimitir, că nu strică o mică economie
financiară, dintr-un salariu și așa modest… Dar, totuși, să iei florile din
cimitir și să le dai iubitei, sună cam sinistru, nu-i așa?
Cu „Proza de la gară‖, Terziu își încoronează opera, printr-o povestire
filosofică, gara reprezentând un univers aparte în viața unei comunități. Gara
e locul despărțirilor uneori definitive, gara e un spațiu multicultural, al unor
voci multicolore, gara e locul întâlnirilor emoționante, locul lacrimilor… Iar
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trenul cară tristeți și despărțiri,dialoguri deșuchiate, experiențe sexuale
efemere, vise, destine…
Gara e totul…Bunăoară, un țigan zice: „Știi cum îl facem pe Dumnezeu să
râdă? Povestindu-i planurile noastre de viitor!‖ Parafrazându-l pe țigan, eu aș
spune: „Mă gândesc cât ar râde Dumnezeu, dacă Ponta i-ar povesti planurile
lui de viitor!‖ Tot în gară, un popă zice: „Să fii bun în ceea ce faci, chiar
dacă nu știi ce faci!‖. Altul: „Ministerul Sănătății va dezveli un monument
dedicat pacienților care au murit în spitale!‖ Apocaliptic, nu-i așa?
Cu toate acestea, George Terziu încheie optimist, bazându-se pe faptul că
Institutul de Cercetări Vectoriale din Satu Mare (bășcălie paroxistică în
formă continuată), în urma unui studiu comportamental al oamenilor de aici,
a ajuns la concluzia că SĂTMĂRENII SUNT ÎNCĂ UMANI ȘI BIPEZI!
Într-o țara a maimuțelor cu haine, a rămâne uman și biped e o mare
performanță. Felicitări, George Terziu… E încă devreme la tine în suflet

ANCA SÂRGHIE
MASTERCLASS LA SIBIU PENTRU VIITORUL SCENELOR
LIRICE ALE LUMII

în

Sibiul ultimilor ani, festivalurile de folclor și
concertele muzicale, concretizate în spectacole de
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anvergură, multe dintre ele desfășurate în spațiul generos al Pieței Mari din
oraș, par să dovedească adevărul că redutabila tradiție istorică a cetății
artelor se amplifică rodnic cu ecoul viu al prestigiului dobândit în anul 2007
de capitală culturală europeană. Cetățenii urbei sunt mai receptivi ca oricând
la această efuziune artistică. Desigur că orașul de pe Cibin are și un public
fidel muzicii clasice, care își are locașurile ei speciale, ascultată sub bolți de
catedrale, în saloanele și curțile interioare ale muzeului Brukenthal, în săli cu
acustică optimă cum este Thalia sau Aula barocă a Colegiului Național
German din Sibiu.
Anotimpurile vieții muzicale sibiene se nutresc din acțiunile bine
structurate ale instituțiilor consacrate și din inițiativele unor ONG-uri, care
nu-și pierd entuziasmul nici atunci când problemele organizatorice par la un
moment dat insurmontabile, nici în condițiile când solicitările unui ajutor
financiar nu găsește înțelegere în urbe la comisiile acreditate, care distribuie
milioane de euro mai ales pentru spectacolele de amploare, dar nu și pentru
activitățile de nișă, cu rezultate de perspectivă, nu imediate. Da, trebuie să
aflați că la Sibiu se pregătesc tineri artiști ai belcantoului, care vor urca pe
marile scene lirice ale țării și chiar ale lumii. Desigur, dacă vor avea pe lângă
talent și oportunitățile oferite de destin. Nu ne îndoim că ele vor apărea la
timpul potrivit și pentru tinerii de real talent pe care tocmai i-am cunoscut
recent, asistând la o întâlnire panromânească a vocilor tinere la Sibiu, în
orașul muzicii.
Liga culturală ―România-Franța‖, activă la Sibiu din 1990, și-a făcut în
ultimul deceniu un target onorant din încurajarea tinerilor porniți pe drumul
spinos al muzicii instrumentale, vocale și, nu mai puțin, al celei corale. An
de an, sibienii au putut să asculte la Sala Thalia, în Biserica Ursuline, la
Centrul Habitus, în holul de marmură al Universității ―Alma Mater‖ și în
Sala festivă de la Biblioteca Astra din Sibiu recitaluri ale docenților și ale
tinerilor participanți la acest gen special de instruire muzicală, intrarea fiind
totdeauna liberă.
Ar fi inexact să se creadă că inițiativa a aparținut Ligii noastre culturale,
când în realitate cu 11 ani în urmă un ―copil minune‖ ca pianist cândva al
Sibiului, Iustin Oprean, stabilit la Bonn în Germania, ne-a mărturisit
prietenește intenția sa de a face un dar tinerelor generații de pianiști români,
oferind cu generozitate experiența sa profesională vlăstarelor afirmate în
acest gen artistic. Astfel, am fost solicitați ca organizație culturală
nonguvernamentală să ne implicăm în realizarea la Sibiu a unor cursuri
anuale de pian, dar nu mai puțin de vioară și violoncel, susținute câtva timp
de eminenta profesoară Adelina Oprean de la Conservatorul din Basel,
Elveția, și de maestrul Cristian Florea din Spania.
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Spectrul s-a lărgit mai târziu cu un moment dedicat trompetei și cu un
excelent curs de flaut la cea de-a X-a ediție; rugămintea era formulată de
profesorii Cristina Bojin și Sebastian Frățilă, sosiți din Germania și susținuți
de pianista coreeană Heejung Kim, la fel de bună profesionistă cum au fost,
de altfel, și ceilalți corepetitori ai edițiilor precedente. Deloc întâmplător, a
prins contur în ultimii ani un profil necesar zonei sibiene, anume dirijoratul
coral, care are în istorie o îndelungă tradiție și beneficiază de aportul unor
prestigioși specialiști, ca profesorii Vasile Grăjdian, Florin Soare, Sorin
Dobre
și alții, antrenând anual îndeosebi tineri profesori pentru
învățământul primar și preșcolar din satele învecinate Sibiului, majoritatea
studenți sau absolvenți ai Universității ―Alma Mater― din localitate.
Anul acesta a debutat și masterclass-ul de măiestrie vocală, chiar cu o
strălucire impresionantă, întrucât inițiativa a aparținut unei distinse
personalități muzicale, Dr. Claudia Codreanu de la Universitatea Națională de
Muzică București, acompaniată de pianista Inna Oncescu, iar orașul ales a
provocat entuziasm. La Sibiu au sosit tineri cântăreți din cele mai diferite
centre muzicale ale țării, învățăcei de diferite vârste și stadii de instruire, de
la liceeni, la studenți, absolvenți de conservator cu masterat în domeniul
muzicii vocale, dar uniți printr-o aceeași voință de a performa în arta
cântului sub îndrumarea unui pedagog de excepție și de o rară modestie
morală, a cărei magnetică atracție a fost unanim confirmată. ―Fără doar și
poate, va mărturisi Monica Valentina Scurtu, profesoară acum, la 31 de ani,
în Liceul de Muzică ,,Victor Giuleanu‖ din Rm. Vâlcea, licențiată și master
UNMB, în artă vocală, parcă încredințată că poate fi purtătoarea de cuvânt a
tuturor cursanților, doamna profesor Claudia Codreanu reprezintă omul
care m-a adus "acasă". Domnia Sa a reușit să îmi retrezească marea dragoste
și să-mi deschidă drumul la care visam încă din copilărie. Nu este numai un
pedagog deosebit, ci Domnia Sa a avut grijă de noi, de emoțiile și
sentimentele noastre, oferindu-ne un imens suport în tot ceea ce am realizat.
Pe această cale îi mulțumesc, asigurând-o încă odată de dragostea și
prețuirea noastră‖. Nici Oana Florentina Neagoe nu rămâne mai prejos,
încredințându-ne că la Sibiu tocmai s-a petrecut în vara lui 2015 un moment
sărbătoresc dintr-un periplu prelungit în timp per aspera ad astra: ―Pot să
afirm cu mare bucurie şi recunoştinţă că în cei 10 ani de muzică a existat un
singur profesor care mi-a fost model din toate punctele de vedere, mi-a
îndrumat paşii cu multă răbdare şi afecţiune către elucidarea "misterului
vocal" şi a reuşit să mă transforme cu mare măiestrie şi rafinament într-un
artist liric. Aşadar, îi sunt pe deplin recunoscătoare doamnei lect. univ. dr.
Claudia Codreanu, un om fabulos şi un profesor extraordinar.‖

146

Am înțeles să ne alăturăm și în acest an, ca ONG cu profil cultural, celor
la fel de încredințați ca și noi de necesitatea unui asemenea demers, anume
profesoarele doctor de la Universitatea Națională de Muzică din București,
mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Inna Oncescu, tonice și
neobosite pe istovitorul traiect al lecțiilor desfășurate timp de o săptămână,
când experiența lor profesională și generoasa aplecare asupra tinerelor
talente și-au spus din plin cuvântul. Pentru cursanții ediției a XI-a la Sibiu
Aula Colegiului Național German ―Samuel von Brukenthal‖ a fost o
binecuvântare ca acustică, astfel că, pășind pe sub geamurile cele înalte,
trecătorii auzeau vocile cursanților în orele de lecție, și exclamau cu
admirație:‖Va fi un concert frumos, pentru că se repetă…―Așteptările le-au
fost împlinite în cele două recitaluri desfășurate la Biserica Ursuline și la
Thalia, unde sibienilor și turiștilor veniți de pretutindeni li s-au oferit
programe de muzică sacră, lieduri și arii din opere.
Tinerii înscriși la a XI-a ediție a cursului de măiestrie vocală ne-au
dezvăluit traiectul artistic pe care s-au înscris. Alexandra Tărniceru are 28
ani și este absolventă a Universității Naționale de Muzică București, clasa lector
univ. Dr. Claudia Codreanu. Apropierea de cântul clasic s-a produs încă din
copilărie: ―Cântam mereu acasă, la grădiniță, în ocazii speciale ale familiei și
prezentam mereu un interes aparte pentru muzica de Operă. Astfel, după
finele clasei a I-a, am intrat în contact cu d-na prof. Elena Botez, care a
confirmat talentul și posibilitățile vocale de a urma o carieră solistică. Însă,
până la împlinirea vârstei când puteam începe studiul Belcantoului, am fost
îndrumată să studiez un instrument. Era moment în care am întâlnit-o pe d-na
prof. Mihaela Spiridon. Totodată, am început studiul Teoriei Muzicale cu dnul prof. Ionel Ceobanu. Am urmat apoi cursurile Universității Naționale de
Muzică București, unde am fost studenta d-nei Sanda Șandru, apoi din anul
3, studenta d-nei Lect. Univ. Dr. ClaudiaCodreanu. Doresc să o menționez și
pe mezzosoprana Liliana Nikiteanu, solistă a Operei din Zürich- Elveția, care
mi-a fost îndrumătoare pe perioada celor doi ani petrecuți la Studioul de
Operă al aceleiași Instituții.‖ Iată traiectul exemplar al unei speranțe pentru
marile scene lirice ale lumii, a cărei performanță viitoare se datorează
modului responsabil în care pas cu pas talentul i-a fost îndrumat de adevărați
profesioniști ai domeniului. În timpul excursiei făcute prin Mărginimea
Sibiului am constatat că fiecare dintre acești tineri talentați are propria
poveste în cursa cu obstacole pe care au început-o, ad augusta per angusta.
Astfel, la unii au trebuit înduplecați părinții, neîncrezători în viitorul
profesiei artistice visate, la alții tocmai familia a venit în ajutor, așa ca la
Andrei-Lucian Ionescu, la Monica Scurtu și la Andrei Hâncu.
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A aduce la unison atâtea destine pregătite printr-un efort prelungit în ani
spre a urca pe scenele lirice ale țării și pe cele din lumea cea mare este pentru
noi un țel plin de noblețe și în viitor. Cursul de canto de la Sibiu a fost o
reușită, în opinia tinerilor. Neagoe Florentina conchidea cu
mulțumire:―Masterclass-ul vocal de la Sibiu mi-a încărcat bagajul de
cunoştinţe cu noţiuni stilistice interpretative extrem de valoroase, mi-a
îmbogăţit viziunea artistică şi m-a ajutat să-mi sedimentez noţiunile de
tehnică vocală. Pe lângă aceste cursuri extrem de valoroase, am avut marea
plăcere să vizităm locuri minunate şi să cunoaştem oameni deosebiţi.‖
Nu ne îndoim că acest curs și-a atins ținta, care pe lângă obiectivul
principal artistic- profesional a cuprins și o latură turistică, de cunoaștere a
specificului medieval al orașului-cetate și a zonei Mărginimii Sibiului, cu
istoria ei milenară și tradiții arhaice.
“Au fost 7 zile minunate, consideră Monica Scurtu, în care nu aș fi
schimbat nimic. Am muncit, ne-am relaxat, am învățat unii de la alții, ne-am
încântat cu frumusețea Sibiului și am fost înconjurați de oameni
minunați.Totul a fost deosebit, iar din întregul prezent, dacă ni s-ar fi permis
să fi schimbat ceva, sunt cele 24 de ore ale zilei (absolut insuficiente) pe care
le-aș fi făcut măcar 48.“ Amintindu-și de zilele petrecute la Sibiu, Andrei
Hâncu, 21 ani, student la Universitatea Națională de Muzică din Bucuresti,
opinează:” Masterclassul a fost o plăcere. Simt că am evoluat din punct de
vedere al tehnicii vocale. Singurul regret a fost faptul că nu am putut să
beneficiez din plin de el din cauza răcelii, dar am fost mai mult decât
bucuros să iau parte la acest masterclass, care m-a dus cu un pas mai aproape
de obiectivul meu: un loc pe scena operei ca și solist.‖
Ediția a XI-a a Cursului de canto din 2015 dovedește că la Sibiu
funcționează un filtru al exigenței în instruirea muzicală, o testare a viitorilor
artiști ai scenelor lirice. Cu această convingere am plecat de la Concertul
absolvenților Cursului de Canto desfășurat la Thalia, unde interpreții au
primit diplome de participare și cărți, precum Prefix 101 de Mircea Ștefan,
Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa, Lectura și studiul de Anca
Sîrghie, Opera măiastra de Costin Popa, Dăltuiri de Radu Stanca etc.
Ne-am despărțit de cursanții ediției a XI-a, adică de Alexandra Tărniceru,
Andrei-Lucian Ionescu, Teodora-Ecaterina Ilionescu, Al Samman-Al Madani
Nermin-Sarah, Teodora Constantinescu, Andreea-Maria Sali, Adina RojasOprean, Ana-Maria Bărăscu, Oana-Florentina Neagoe, Monica Scurtu și
Andrei Hâncu, având speranța că peste un an evoluția lor artistică va fi
marcată în cadrul unui nou curs la Sibiu. Încredințarea mea este că aceste
nume se vor regăsi în viitor pe afișele de spectacol ale teatrele de operă lirică
din România și de peste hotare, în egală măsură.
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