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Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia
Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe,
limba însă ne-am transcris-o din buchiile voastre gheboşite de
bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori”
MIHAI EMINESCU
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,,Cel mai înalt ideal la care o revistă literară poate
aspira este să-şi înţeleagă drept – adică în semnificaţiile
esenţiale – timpul în care îi este dat să trăiască şi
înţelegându-l astfel, să-l poată îndruma cu autoritatea
pe care numai o bună cunoaştere, o vocaţie autentică şi
o reală pasiune o pot da”.
ION CHINEZU
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CRISTOS A ÎNVIAT

REDACŢIA REVISTEI GÂND ROMÂNESC
DOREŞTE TUTUROR COLABORATORILOR
ŞI CITITORILOR SĂI PAŞTE FERICIT.
CRISTOS A ÎNVIAT!
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GEORGE COŞBUC

LA PAŞTE
Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare,
Şi salciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Şi-un vânt de-abia clătinitor
Şopteşte din văzduh cuvinte:
E glasul celor din morminte,
E zgomotul zburării lor!
Şi pomii frunţile-şi scoboară,
Că Duhul Sfânt prin aer zboară.
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E linişte. Şi din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe până-n văi străbate
Şi clopotele cântă rar,
Ah, Doamne! Să le-auzi din vale
Cum râd a drag şi plâng a jale!
Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Că-ntreaga lume este plină
De-acelaşi gând, din cer adus:
În fapta noastră ni e soarta
Şi viaţa este tot, nu moartea.
Pe deal se suie-ncetişor
Neveste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete.
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână,
Cu micul ei nepot de mână.
Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile!
Eu ştiu că şi-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă
Sunt Paştile! Nu plânge, mamă!
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VASILE ALECSANDRI

Paştele
De Paşti în satul vesel căsuţele-nălbite
Lucesc sub a lor maldure de trestii aurite
Pe care cocostârcii, înfipţi într-un picior,
Dau gâtul peste aripi, tocând din ciocul lor.
Un scrânciob mai la vale pe lângă el adună
Flăcăi şi fete mândre ce râd cu voie bună;
Şi-n sunet de vioare, de cobze şi de nai
Se-ntoarce hora lină, călcând pe verde plai.
Bătrâni cu feţe stinse, români cu feţe dalbe,
Românce cu ochi negri şi cu ştergare albe
Pe iarba răsărită fac praznic la un loc,
Iar pe-mprejur copiii se prind la luptă-n joc.
Şi scrânciobul se-ntoarce, purtând în legănare
Perechi îmbrăţişate cu dulce înfocare,
Ochiri scânteietoare şi gingaşe zâmbiri
Ce viu răspândesc în aer electrice luciri.
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LUCIA STEGĂRESCU-TRICOLOR

Românie, Basarabia vrea acasă
Sunt un cuvânt rănit de soare
Cu dorul răstignit în mare.
Mă descompun în două şoapte:
Sunt ca o ziuă fără noapte.
Şi lacrimile mă apasă,
Te rog, măicuță, ia-mă-acasă,
Mi-e inima însângerată,
Fiindcă mi-au pus sârmă ghimpată.
De-ai şti de câte ori am vrut
Să-alerg spre tine peste Prut,
Dar pusu-m-au să-aştept în vamă,
Căci ei nu cred că tu-mi eşti mamă.
Mi-a ars şi dragostea în foc
De când lui Dumnezeu mă rog,
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Când vin la tine nu suport
Să mi se ceară paşaport.
Şi sufletul, mamă, îmi plânge
Că-s sânge din al tău sânge.
Când tu eşti tristă, eu suspin,
Când sufăr eu, tu zaci în chin.
Adesea lumea mă întreabă:
- Tu eşti orfana basarabă,
Cea despărțită pe nedrept
De la al mamei sale piept?
Şi le răspund cu jale grea
Că România-i mama mea,
Că tată-mi este tricolorul,
Iar frați mi-s muntele cu dorul.
Mă poartă marea prin cuvinte,
Dar eu îi spun ca şi-nainte:
Un singur vis, mamă, mă-apasă,
Să vii şi să mă iei acasă.

CRISTOS A ÎNVIAT
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ELENA COSTACHE
ÎN DIALOG CU PREOTUL SEBASTIAN SERDARU

ADEVĂRATA BUCURIE NAŞTE EFORT,
ÎNCERCARE, SUFERINŢĂ, AŞA CUM MAREA BUCURIE
A PAŞTELUI A ŢÂŞNIT DIN CRUCE.
,,Și chiar dacă vei crede că prin credință te cufunzi în
noaptea rațiunii, tocmai de acolo va țâșni pentru tine lumina.
Așa s-a întâmplat cu Sfânta din Magdala. Bâjbâia prin noapte
și tocmai din acel mormânt gol a izvorât lumina cea nouă
pentru ea și pentru întreaga lume.” (Protos. dr. Sebastian
Serdaru)
Într-un moment de neodihnă am întâlnit
sub cer un loc pe care l-am perceput în
toată valoarea lui. Un loc care a prins
viaţă sub atenta veghere a doi la început şi
mai târziu trei foarte tineri S (părinţii
Sebastian, Serafim şi Simeon), crescuţi
sub aripa ocrotitoare a unui autentic vladică
al zonei, dovedind astfel valoarea
potenţialului uman deschis spre comuniunea cu divinul. La umbra
veşniciei, concretizată în ocrotirea Sfintei Maria Magdalena, a
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Sfântului Ioan Teologul şi a Sfântului Visarion al Larisei, m-am
odihnit de căutări.
Părintele Sebastian Serdaru, stareţul Mănăstirii Pantocrator din
Drăgăneşti-Vlaşca, o persoană caracterizată în principal de o
delicateţe care te fascinează când îl întâlneşti, cunoscut cititorilor
revistei din materialul pe care l-am realizat în numărul din martie
despre cărţile sale, a acceptat să răspundă întrebărilor noastre
despre lăcaşul pe care l-a ridicat, despre ce a însemnat această
experienţă pentru sine şi pentru cei care sunt în jurul lui şi despre
diverse aspecte care vizează o raportare corectă la mesajul religios
astăzi.
Elena Costache: - Părinte Sebastian, se întâmplă uneori ca
religiosul să fie exclus din sfera culturalului. Cât de actuală este
astăzi religia şi cât de inerentă existenţei şi ce credeţi că
diferenţiază omul religios de cel areligios?
Protos. dr. Sebastian Serdaru: - Sigur că aceasta este o
problemă mult discutată: i s-a reproșat Europei faptul că și-a uitat
prea repede rădăcinile creștine, dar lasă ușa deschisă islamizării,
de exemplu. Când spunem artă și cultură, vedem adeseori că
astăzi, din păcate, acest lucru este confundat cu anticultura,
crezând că artă se face distrugând vechile valori. Sub pretextul
culturii, creștinismul a fost atacat prin filme artistice ori
documentare, menite să distrugă cel mai frumos simțământ din
noi: Ultima ispită a lui Iisus, Codul lui Da Vinci, Isus Hristos
Superstar, pentru a le enumera doar pe câteva de acest gen. Să nu
uităm și de războiul icoanelor de prin anii 2006-2007, când se
reproșa că sunt discriminați necreștinii prin prezența icoanelor în
spațiile publice. Celelalte milioane de români nu mai contau, era
musai ca micul număr al străinilor să nu sufere. Prezența
religiosului este discriminare, dar mitingurile care manifestă
imoralitatea sunt considerate normalitate. Exemplele pot continua,
dar mesajul este același: vorbim atâta despre discriminare, dar de
fapt ajungem tot la cenzură. Am scăpat de comunism, dar nici azi
nu suntem lăsați în pace să ne exprimăm, să ne rugăm sau să ne
manifestăm credința. Și atunci nu putem să nu ne amintim în acest
context de bogatul căruia i-a rodit țarina și nu mai avea unde să-și
adune roadele culese (Lc. 12, 16-21). Acestuia Dumnezeu i-a
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adresat probabil cel mai aspru cuvânt din Evanghelii: nebune! De
ce i-a zis așa? Pentru că a confundat valorile. El confunda sufletul
cu trupul, spiritul cu materia și binele cu răul. Își materializa
sufletul, îndemnându-l să bea și să mănânce și încerca să
înveșnicească materia, zicând că de nimic nu mai avea nevoie.
Problema își găsește răspunsul tot în Evanghelii: la ai Săi a venit,
dar ei nu L-au primit, zice Ioan Teologul. Fiul lui Dumnezeu, Cel
ce a creat lumea, nu avea un loc unde să-Și plece capul. Încă de la
venirea Lui în lume a trebuit să fugă de Irod, tot timpul a fost
prigonit și contestat și, după cum spunea El, aceasta va fi și soarta
celor care-L vor urma. Fiecare om ajunge la un moment dat în fața
situației în care va trebui să facă o alegere: merge pe calea lui
Dumnezeu sau nu.
E. C.: - Sunteţi înconjurat de mulţi tineri. Determină prezenţa
lor un anumit specific al mânăstirii?
S. S.: - Regula de viață a Mănăstirii Pantocrator se bazează în
mare parte pe învățăturile părintelui Emilianos, fostul stareț al
Mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos. Cuvântul acestui
mare părinte duhovnicesc despre rolul tinerilor este grăitor în acest
sens: „E nevoie de un efort de creare a unor noi frăţii de oameni
tineri, încă neformaţi şi neinfluenţaţi, sub călăuzirea unor persoane
capabile, dacă le-am putea găsi. Un mesaj de înnoire ar putea
părea celor bătrâni drept o corupţie a monahismului autentic, drept
un element inovator; ar fi însă un vin nou, care cere şi burdufuri
noi. Desigur, tinereţea e influenţabilă şi de aceea adeseori nu avem
încredere în ea; dar după spiritul primilor întemeietori care au
scris Reguli pentru monahi şi chinovii, precum şi al întregii
practici a sfintei noastre Biserici, cea plină de nenumăraţi sfinţi,
care şi-au început viaţa de sfinţenie încă din copilărie, tinereţea e
maleabilă şi în stare „să fie adusă degrabă şi încă dintru început
spre orice nevoinţă ascetică a lucrurilor bune” (Sf. Vasile cel
Mare). E adevărat că sunt multe primejdiile care se ascund aici,
însă ele nu sunt suficiente ca să întrerupă continuitatea practicii
tradiţionale a Bisericii noastre, căreia îi place să pregătească şi să-I
ofere lui Dumnezeu sufletele tinere ca pe o pârgă adusă
Săditorului făpturii”.
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E. C.: - Cât de importanţi sunt pentru dvs oamenii care vă
înconjoară?
S. S.: - Domnul ne-a făgăduit că va fi cu noi în toate zilele,
până la sfârşitul veacurilor (Mt. 28, 20). Iar modalităţile prezenţei
Sale sunt multiple şi variate. Este prezent în cuvântul Său, în
Sfintele Taine, mai ales în Sfânta Euharistie, în slujitorii Săi, în
fiecare frate sau soră, în fiecare micuţ, în fiecare fiinţă
omenească… Şi este prezent şi în cei care, doi sau mai mulţi, se
adună în numele Său (Mt. 18, 20). Mănăstirea este locul sfânt al
acelora care, pentru Dumnezeu, s-au lepădat de lume, de tot ce
este în lume şi de ei înşişi. Ei stau lângă Dumnezeu, Îl ascultă ziua
şi noaptea, cântă şi psalmodiază şi Îl au mereu în mijlocul lor…
Frate sau soră, ei devin taină a lui Hristos şi a întâlnirii cu
Dumnezeu, posibilitatea concretă şi, mai mult, necesitatea de
nesuprimat pentru a trăi porunca iubirii reciproce, care chiar prin
definiţie pretinde reciprocitatea. Fratele sau sora reprezintă
posibilitatea de a dobândi prezenţa lui Hristos între noi. Prezenţa
mistică a Domnului înviat se datorează în mănăstire iubirii
reciproce a tuturor celor care alcătuiesc comunitatea. Aceasta este
pe scurt concepția monastică despre taina aproapelui.
E. C.: - Care este rolul călătoriilor-pelerinaje pe care le
realizaţi în diverse locuri impregnate de spiritualitate?
S. S.: - În fiecare an, în luna martie, organizăm un pelerinaj în
Țara Sfântă pentru fiii duhovnicești ai mănăstirii noastre. Luna
martie este un răstimp admirabil în Israel: totul este verde, copacii
înfloriți, temperatura deosebit de plăcută. Este o călătorie
duhovnicească pe urmele Mântuitorului; atingând locurile în care
El S-a născut, a vestit cuvântul Împărăției, a murit și a înviat
pentru noi, înțelegem mai bine Evanghelia Sa. Tot timpul când
merg mă gândesc la Sfânta Maria Magdalena. Sunt locuri pe care
a călcat și ea, în mersul ei după Iisus, care străbătea orașele și
satele vestind Evanghelia Împărăției. Un al doilea loc, în care
merg de câteva ori pe an cu părinții din obștea mănăstirii noastre,
este Mănăstirea Simonos Petras din Sfântul Munte Athos. Mă
atrage faptul că acolo este mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena
și mă impresionează spiritualitatea acestei mănăstiri, păstorită
mult timp de gheronda Emilianos. După ce anul trecut părinții de
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acolo ne-au făcut bucuria de a aduce în pelerinaj mâna Sfintei în
Mănăstirea Pantocrator, s-a creat între mănăstirile noastre o
legătură duhovnicească deosebită.
E. C.: - Consideraţi că este tributară maturitatea spirituală
unei anumite vârste?
S. S.: - În Vechiul Testament avem două modele de răspuns la
chemarea Domnului. În cartea profetului Isaia citim: Am auzit
glasul Domnului care spunea: Pe cine voi trimite și cine va merge
pentru noi? Și am răspuns: Iată-mă, trimite-mă pe mine! (Is. 6, 8).
Iar în cartea profetului Ieremia citim așa: Domnul mi s-a adresat
zicându-mi: Mai înainte de a te plămădi în sânul mamei tale, eu te
cunoșteam deja; mai înainte de a te naște, Eu te-am ales; vreau să
fac din tine un profet pentru popoare. Iar eu am răspuns: O,
Doamne Dumnezeule, eu nu știu să vorbesc, pentru că nu sunt
decât un copil (Ier. 1, 4-6). Găsim aici două moduri diferite de a
chema din partea Domnului și două moduri diferite de răspuns la
această chemare. Isaia, sigur pe sine și oarecum inconștient, mai
mult provoacă chemarea decât să răspundă la ea. Aproape că nu se
teme în fața încercărilor pe care va trebui să le înfrunte ca orice alt
profet. Ieremia, dimpotrivă, opune rezistență la acea chemare, îi
este frică și caută să-L convingă pe Domnul că nu este potrivit
pentru chemarea Sa. Dar apoi, chiar dacă tremură, acceptă. Mai
târziu, fiindu-i frică de ceea ce-l așteaptă, abandonează pentru un
timp misiunea sa, dar puțin după aceea se întoarce și continuă în
da-ul său spus Domnului. Sigur că în aceste două modalități de
răspuns este vorba și despre caracterul lor personal. Înțelegem de
aici că vocația nu este o poruncă, ci o invitație, motiv pentru care
refuzul nu este un păcat. Dar, cu siguranță, a spune nu chemării
Domnului îl privează pe cel chemat de atâtea daruri pe care
Domnul le ținea pentru el, iar asta nu ține atât de vârstă, cât de
vremea potrivită, cum o numește psalmistul, adică de momentul în
care Domnul vorbește inimii fiecăruia.
E. C.: - Credeţi că se suprapune smerenia creştină cu modestia
evidenţiată de autorii motivaţionali în toate contextele existenţei şi
în special în raportarea la leadership (tocmai l-am terminat de
citit pe doctorul Roger Fritz, care realizează într-o carte apologia
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modestiei bine înţelese) şi nu consideraţi o concepţie eronată
ideea că smerenia ar anula demnitatea umană?
S. S.: - Smerenia este cheia adevărului, căci, așa cum observă și
doctorul Roger Fritz, omul modest deține capacitatea de a-şi păstra
obiectivitatea atât în privinţa propriei persoane, cât şi în privinţa
celorlalţi. La începutul Postului Mare, Biserica a așezat Duminica

Vameșului și a Fariseului pentru a ne oferi spre meditație tema
smereniei vameșului. Fără Hristos adevărata smerenie nu poate fi
posibilă. Omul modern pune în opoziție slava cu smerenia, care
este văzută ca semn al slăbiciunii. Pentru lumea aceasta jertfa lui
Hristos a fost un mare eșec. Dar, privind cu ochii credinței,
înțelegem că adevărata slavă a lui Hristos este pe Cruce. Smerenia
Sa este izvorul veșnicei Sale frumuseți. El ne-a descoperit slava
Sa în smerenie și, de aceea, smerenia este adevărata cale a
creștinului. Omul de azi este obișnuit doar cu publicitatea, cu
lucrurile sclipitoare, dar smerenia nu are nevoie de slavă
exterioară, căci este frumoasă prin naturalețea sa. Smerenia este
mai mult decât modestia, căci este o virtute divină.
E. C.: - Spuneaţi că aţi rezonat cu Sfânta Maria Magdalena
încă din momentul primei întâlniri cu aceasta. Credeţi că se putea
realiza altfel acest minunat aşezământ pe care îl păstoriţi astăzi?
Cât de important este să rezonezi cu celălalt?
S. S.: - Tema evanghelică a Mariei Magdalena căutând prin
noapte pe Domnul este de o frumusețe mistică aparte. Este
geamătul unui suflet rănit în adâncul inimii de iubirea lui Hristos.
Ea nu-L cunoscuse pe El numai din auzite, ci L-a întâlnit personal,
El fiind Binefăcătorul ei. Durerea acestei ucenițe a Domnului a
fost amplificată de absența trupului mort al Nazarineanului. El era
Cel care-i adusese bucuria de a trăi, prin prezența Sa dulce și
înviorătoare, iar absența Lui o cufunda acum în uscăciune și
singurătate. Părinții apostolici o aseamănă pe Maria Magdalena cu
Sulamita din Cântarea Cântărilor. Acolo Solomon și Sulamita –
Mirele și Mireasa – sunt personajele care străbat întregul poem,
într-o dulce alternanță de căutare, strigăt, șoapte, apropiere și
extaz. Ca și personajul feminin din Cântarea Cântărilor, nici
Maria Magdalena nu-și mai poate găsi liniștea decât în Domnul ei,
după care aleargă cu sufletul rănit. Alergarea ei înseamnă
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părăsirea tuturor lucrurilor, ieșirea din toate, chiar uitarea de sine,
pentru iubirea Mirelui. Este o temă parcă niciodată meditată
îndeajuns. Așa se întâmplă cu sufletul rănit de dorul Cerului. Vine
un moment în care realizează că Singurul care are leacul pentru
rănile iubirii este Cel care le-a provocat. Sfânta Maria Magdalena
este protectoarea mănăstirii pe care o păstoresc și modelul
puternic al slujirii noastre.
E. C.: - V-aţi descoperit vocaţia. Cât de important este acest
aspect pentru fiecare dintre noi?
S. S.: - Vocația (sau chemarea) vine de sus. Un tânăr poate
simți o anumită înclinație spre preoție, de exemplu, însă vocația
este mai mult de atât. Vocația este chemarea Domnului de a-ți
închina întreaga viață slujirii Lui. Adeseori ea se poate asemăna
cu înclinația, însă Domnul, Cunoscătorul inimilor, Cel ce ne știe
pe fiecare mai mult decât ne cunoaștem noi înșine, îl poate chema
și pe cel care nu se simte deloc înclinat spre această viață dedicată
slujirii Lui. Când Domnul pune ochii pe cineva, îl urmărește tot
timpul, așteptând cele mai potrivite momente în care să-i
vorbească în inimă. Omul poate opune rezistență, poate fi angajat
în tot felul de misiuni în slujba apostolatului, poate avea o intensă
viață duhovnicească, toate acestea întărindu-i hotărârea că nu
trebuie să fie preot pentru a-și urma proiectele spirituale. Însă,
atunci când El hotărăște, plouă de sus harul Său, chiar și acolo
unde nu găsește suportul duhovnicesc al unei înclinații interioare.
Și El poate să adreseze chemarea Sa în modurile cele mai stranii,
fie direct, vorbind inimii, cum i-a chemat pe ucenicii Săi, fie prin
propunerea făcută de un preot sau alte persoane. Sfântul Ioan
Teologul, când a vrut să vorbească despre modul în care Domnul
lucrează, a spus: În aceasta constă iubirea: nu noi L-am iubit pe
Dumnezeu, ci El ne-a iubit mai întâi (1Ioan 4, 10). A-ți descoperi
vocația înseamnă să-ți găsești locul în Biserică. Este descoperirea
plină de stupoare că Domnul ne precede în iubire. El merge
întotdeauna înaintea noastră și are răbdare, aștepând momentul în
care, auzindu-I glasul, ne înțelegem vocația. După Înviere, când
ucenicii păreau că și-au pierdut vocația, revenind la pescuit, El îi
așteaptă în Galileea, locul primei iubiri, locul primei întâlniri.

20

Acolo i-a întâlnit prima oară, când i-a chemat să-i facă pescari de
oameni; de aceea le cere să revină la dragostea dintâi.
E. C.: - Ce a însemnat pentru Sfânta din Magdala întâlnirea cu
Absolutul creştin? Să nu uităm, de pildă, dezamăgirea pe care a
trăit-o Mircea Eliade în India, când a simţit absenţa absolutului şi
s-a întors în ţară dornic de relativităţi, aşa cum mărturiseşte
Arşavir Acterian.
S. S.: - Poate că Eliade era pus în fața unui nou tip de
cunoaștere a Divinității, dar nu a știut la acel moment cum să
citească lucrurile. Să nu uităm că nici Maria Magdalena nu L-a
recunoscut la început pe Iisus înviat, ci a crezut că stă de vorbă cu
grădinarul. La fel și ucenicii care mergeau spre Emaus au văzut în
El Străinul și nu pe Învățătorul. Problema credinței nu este o
problemă a rațiunii, nici a voinței sau a imaginației. Ea este
dincolo de simțuri pentru că nimeni nu-L poate explica sau
înțelege pe Dumnezeu. Vorbind despre unirea cu Dumnezeu,
Sfântul Apostol Pavel spune că e ceva ce ochiul nu a văzut,
urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit (1Cor. 2, 9). Deci
calea spre a înțelege câte ceva despre lumea duhului ar fi tocmai
nesprijinirea pe propriile puteri și fantezii. Credința ne prezintă
anumite lucruri, pe care nu le-am mai văzut și despre care n-am
mai auzit vreodată. Trebuie să avem curajul de a stinge lumina
rațiunii care caută să supună totul simțurilor. Și chiar dacă vei
crede că prin credință te cufunzi în noaptea rațiunii, tocmai de
acolo va țâșni pentru tine lumina. Așa s-a întâmplat cu Sfânta din
Magdala. Bâjbâia prin noapte și tocmai din acel mormânt gol a
izvorât lumina cea nouă pentru ea și pentru întreaga lume.
E. C.: - Întâlnim atât în cărţile dvs, cât şi pe site-ul mânăstirii
informaţii referitoare la modul în care a apărut ideea construirii
acestei oaze aflate la confluenţa dintre aici şi dincolo, despre
primii paşi şi despre efortul care s-a concretizat în acest loc atât
de îndrăgit de bucureşteni. Credeţi că dvs aţi ales-o ocrotitoare pe
Sfânta sau aceasta v-a ales pe dvs pentru a-i fi slujitor?
S. S.: - Încă din copilărie am fost fascinat de personalitatea
acestei Ucenice a lui Hristos și de-a lungul timpului am revenit în
meditațiile mele asupra mesajului puternic pe care ea îl transmite.
Atât momentul unei convertiri personale, cât și al hotărârii de a
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întemeia o mănăstire pusă sub protecția Sfintei din Magdala s-au
petrecut la Athos, lângă mâna caldă a Magdalenei. Cred că ne-am
ales reciproc. Am simțit că ea a fost acolo dintotdeauna. Cu
trecerea vremii mi se confirmă faptul că orice loc lucrează cu
puterea Sfântului sub semnul căruia se află. Câteva sunt
elementele Mariei Magdalena: bucuria și perpetuarea ei, regăsirea
drumului spre casă, ieșirea din bezna depresiei și a însingurării,
redescoperirea duminicii și a sărbătorescului, Sfânta Euharistie –
atingerea cerului (Noli Me tangere!). Toate acestea sunt
instrumentele slujirii noastre, prin ele Sfânta ducând mai departe
lucrarea sa. Se spune că un Sfânt devine cu atât mai lucrător cu cât
tot mai mulți îl cheamă în rugăciune. Când am aflat că la noi în
țară doar patru mănăstiri sunt închinate acestei importante Sfinte,
numită cea întocmai cu Apostolii, am înțeles și necesitatea
răspândirii cultului acestei contemporane a lui Hristos. Ea este cea
despre care Evagheliile ne spun că este prima care a beneficiat de
întâia apariție pascală a lui Iisus.
E. C.: - Cum evaluaţi osteneala păstorului ţinutului în
raportarea la acest aşezământ?
S. S.: - Orice mănăstire se află sub directa ascultare şi
îndrumare a Episcopului din eparhia din care face parte.
Învățătura Bisericii spune că puterea ierarhiei nu este de la
Hristos, ci este însăşi puterea lui Hristos, căci El este în Biserică şi
Biserica în El, ca Trup al Lui. În acest sens, se înţelege că
diferitele slujiri din Biserică nu au alt scop decât creşterea
fiecăruia şi a tuturor la un loc în plinătatea Trupului lui Hristos.
Apartenenţa mănăstirii la Biserică se remarcă prin legătura cu
episcopatul. „Biserica este poporul unit cu păstorul ei; Episcopul
este în Biserică şi Biserica în Episcop” (Sf. Ciprian). Însuşi
Domnul a instituit în Biserica Sa diferite slujiri care tind spre
binele întregului trup. Între aceste slujiri, aceea a Episcopului este
temelia tuturor celorlalte. Episcopul este urmașul direct al
Apostolilor și prezența lui deasă în mănăstirea noastră nu poate
decât să ne bucure și să ne întărească puterea de a ne continua
slujirea.
E. C.: - M-a surprins plăcut cartea pe care aţi tipărit-o la
începutul acestui an despre Sf. Visarion, pe care-l readuceţi
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oarecum în actualitate din umbra, desigur neîndreptăţită, a
timpului. M-a impresionat în Introducere menţiunea dvs asupra a
ceea ce îl aseamănă pe acesta cu Sf. Ioan Teologul, celălalt
protector al lăcaşului: înveşnicirea datorată Învierii, care îi
apropie şi de Sfânta Magdalei. Cum percepeţi providenţialul,
neîntâmplarea care cu siguranţă vi se revelează sub multe
aspecte?
S. S.: - Noi îi spunem iconomie. În limbajul teologic, iconomia
desemnează purtarea de grijă iubitoare a lui Dumnezeu față de toți
oamenii. Creştinismul dă o interpretare universală a istoriei, de la
început şi până la sfârşit, mărturisind că Dumnezeu a vorbit
oamenilor prin intermediul evenimentelor istoriei mântuirii, care
culminează în evenimentul pascal al morţii şi Învierii Fiului lui
Dumnezeu. Calea creștinismului s-a rotit tot timpul în jurul acestei
probleme a desființării morții. Diverselor secte occidentale le este
cu totul de neînțeles aplecarea pe care noi românii ortodocși o
avem către cultul morților. Dar chiar din tradițiile acestea prin
care noi ne manifestăm dragostea către cei plecați dintre noi, și în
special în rugăciunile pe care noi le aducem pentru ei, răzbate
puternic credința în nemurire. Dorința și încrederea reîntâlnirii.
Problema fiecărui credincios în parte rămâne legată de această
mărturie pe care trebuie s-o aducă prin trăirea propriei vieți: te
transformi într-un fiu al învierii, acordând pozitivului și
frumosului prioritate în viața ta sau reduci totul, într-un mod
fatalist, la moarte și la tot ceea ce miroase a pământ. Cei trei sfinți
protectori ai mănăstirii noastre sunt trei exemple de oameni care
au reușit să facă din înviere starea lor permanentă, veșnică.
E. C.: - Din evlavia vieţuitorilor Pantocratorului faţă de acest
nume atât de legat de ţara noastră, aşa cum remarcaţi într-un
capitol al cărţii, s-a născut probabil comunicarea cu Mânăstirea
Dusikon, din partea căreia o delegaţie va însoţi moaştele
Sfântului şi vă va onora cu prezenţa în luna mai. Ce ne puteţi
spune despre acest eveniment reprezentativ pentru întreg spaţiul
românesc religios şi nu numai?
S. S.: - An de an Duminica Femeilor Mironosițe este prăznuită
într-un mod deosebit în Mănăstirea Pantocrator din Episcopia
Alexandriei și Teleormanului. Pe de o parte, este una dintre
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sărbătorile Sfintei Mironosițe Maria Magdalena (ale cărei sfinte
moaște sunt cinstite în această mănăstire), iar pe de altă parte, este
ziua reînnoirii sfințirii care s-a adus atât paraclisului închinat
Sfintei Maria Magdalena, cât și altarului de vară, închinat
Schimbării la Față a Domnului. Ambele au fost sfințite în această
minunată zi a pomenirii Femeilor Mironosițe, binevestitoarele
Învierii Domnului. Acesta este motivul pentru care în toiul
primăverii Mănăstirea Pantocrator devine gazda unui impresionant
pelerinaj. Mii de pelerini vin să o cinstească pe Sfânta Mironosiță
Maria Magdalena, prima femeie care L-a văzut pe Domnul înviat,
care este venerată ca și principala ocrotitoare a acestei mănăstiri
din sudul țării. Iar, spre bucuria duhovnicească a credincioșilor, în
fiecare an la această sărbătoare sunt aduse spre venerare și alte
sfinte moaște. Anul acesta va fi adus capul Sfântului Visarion,
Arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni. În urmă cu 220 de ani,
capul Sfântului Visarion a fost adus în zona aceasta a Vlașcăi și în
Teleorman. Este al treilea ocrotitor al Mănăstirii Pantocrator, fiind
protectorul bisericii mari a mănăstirii, alături de Sfântul Ioan
Evanghelistul. Anul acesta biserica mare va fi finalizată (pregătită
pentru pictură) și am dorit ca Sfântul Ierarh Visarion să fie adus în
această biserică a sa pentru a ne binecuvânta lucrările pe care le
ducem în această curte a Domnului, spre mântuirea sufletelor
noastre. Vă invităm, așadar, să vă bucurați cu noi în aceste trei zile
ale pelerinajului (perioada 13-16 mai)!
E. C.: - Aţi simţit oportunitatea şi aţi valorificat-o. Care este
mesajul dvs pentru cei care citesc aceste rânduri?
S. S.: - Un tropar al Sfintei Maria Magdalena spune că:
Rănindu-se adânc Magdalena Maria de dorul lui Hristos,
preaiubitul său Mire, cu lacrimi a adus miruri la groapa Lui. Dar
pentru că nu-L găsea în mormânt, plângea nemângâiată. Rănile
sufletului nu pot fi vindecate decât de Cel care le-a provocat.
Chiar dacă vedere cerească a văzut, stând de vorbă cu îngerii nici
ei n-au putut suplini lipsa Domnului. Nouă tuturor adeseori ni se
poate întâmpla să nu mai găsim puterea și bucuria de a merge mai
departe. Nu mai avem gust pentru nimic. Este de fapt un
avertisment interior că trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Ne-ai
creat pentru Tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până
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nu se va odihni întru Tine! spunea Fericitul Augustin. Doar
Dumnezeu este Singurul care poate să umple tinerețea noastră de
sens și de bucurie. El, venind în viața noastră, ne va da curaj și
putere. Sigur că nu trebuie să uităm că bucuria este fiica jertfei, a
sacrificiului. Adevărata bucurie naşte efort, încercare, suferinţă,
aşa cum marea bucurie a Paştilor a ţâşnit din Cruce. Pace și
bucurie tuturor cititorilor!
Mulţumiri părintelui Sebastian pentru minunatele cuvinte pe
care ni le-a împărtăşit din experienţa sa, cu pasiunea, elanul şi
delicateţea care-l caracterizează dintotdeauna! Autenticitatea
mesajului transmis, importanţa realizărilor de până acum şi
conştientizarea valorii umane ne îndreptăţesc să-l considerăm atât
un glas care promite în spaţiul religios-cultural, cât şi un adevărat
om al viziunii, după Ken Blanchard, prefaţatorul cărţii lui Jon
Gordon, Povestea tâmplarului: ,,Orice fiinţă umană care îi iubeşte,
îi ajută pe cei din jur şi are grijă de ei este un lider.” Îi dorim multă
putere de muncă şi tot ce este mai bun!
CRISTOS A ÎNVIAT!
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

GEORGE COŞBUC ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ (III)
La 26 mai 1916 are loc şedinţa Secţiunii literare a Academiei
Române sub preşedinţia lui Iacob Negruzzi în care se hotărăşte cu
patru voturi pentru şi două contra să-l propună pe George Coşbuc
membru titular al Academiei. La 2 iunie acelaşi an, plenul
academic, avându-l atunci ca preşedinte pe Barbu Delavrancea,
decide alegerea ca membru activ a poetului George Coşbuc. În
raportul prezentat de Duiliu Zamfirescu se spune: „Reputaţia sa
literară e aşa de întinsă, încât numele său a devenit popular în
toate ţările locuite de Români. Primindu-l în mijlocul nostru
consfinţim ceea ce opinia publică a hotărât de mult. Domnul
Coşbuc a dat poporului român, în mai puţin de 25 de ani, o
cantitate de muncă literară atât de considerabilă, încât numai
pentru aceasta s-ar cuveni să-i deschidem uşile amândouă pentru
a-l primi între noi. Dar calitatea lucrărilor sale întrece
cantitatea. Poeziile sale sunt adevărate poezii şi sunt originale.
Din punct de vedere clasic - prin urmare esenţialmente academic
- Eneida şi Bucolicele lui Vergiliu sunt monumente; Odiseea,
tradusă în strofe endecasilabice rimate, reprezintă o sforţare
intelectuală de necrezut; în fine, Divina Comedie este cea mai
perfectă versiune a acestei celebre poeme”.
La 9 iunie 1916. George Coşbuc participă la prima şedinţă a
Academiei Române. La intrare în sală este primit cu aplauze şi
salutat de savantul C. I. Istrati:
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„V-aţi scoborât prin voinţa voastră la Bucureşti, între noi, de
pe înălţimile frumoase şi româneşti ale plaiurilor de la Năsăud.
Acum, prin munca voastră, vă ridicaţi la punctul cel mai înalt pe
care poate să vi-l prezinte cultura română, ocupând un scaun în
mijlocul nostru. Bun venit noului şi distinsului nostru coleg
George Coşbuc. Aplauzele cu care aţi fost primit v-au arătat,
domnule coleg, bucuria pe care o are această instituţiune de a vă
număra printre membrii ei.”
Acestor cuvinte de întâmpinare adresate de savantul C. I.
Istati, ca mulţumire, George Coşbuc răspunde:
„Îţi mulţumesc întâi de toate d-tale, Domnule Preşedinte,
pentru frumoasele cuvinte - mai frumoase, poate, decât le merit, cu care ai avut bunăvoinţa să mă saluţi şi prin ele să mă iei
oarecum de mână, ca să mă pui la rând pe brazda Academiei.
Aceste cuvinte sunt pentru mine ca o punere de mâini pe capul
meu, ca să scoboare asupra mea harul acelui spirit, care
luminează şi conduce opera Academiei ... Vă mulţumesc şi dv, dlor Membri, că m-aţi găsit vrednic să fiu părtaş în mijlocul dvoastră, ca să fiu şi eu o părticică de suflet în sufletul cel mare al
Academiei.”
Starea sănătăţii lui George Coşbuc devine tot mai precareă La
24 februarie 1918, apare în revista Scena din Bucureşti ultima
poezie a lui Coşbuc - Vulturul.
„La 9 mai 1918, poetul George Coşbuc moare la Bucureşti.
Ţara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate
aspiraţiile neamului nostru” spunea Bogdan-Duică la
înmormântarea ilustrului dispărut.
La moartea lui Coşbuc, Nicolae Iorga, cel care afirmase mai
demult că „poezia lui Coşbuc este de o virtuozitate
extraordinară”, publică un necrolog pe care-l încheie cu
următoarele cuvinte:
„Cel ce a cântat toate vitejiile neamului, de la Gelu al
legendei până la dorobanţii din 77, moare fără a fi văzut cu ochii
sub steag pe aceia care au onorat din nou sfântul drapel al ţării.
Să lăsăm ca asupra frunţii lui palide, acum liniştite, să cadă o
umbră mângâietoare a depărtatului tricolor nevăzut.”
În ziarul Lumina, din Bucureşti, Liviu Rebreanu publică, la 14
mai 1918, articolul George Coşbuc, afirmând printre altele:
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„Coşbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii
româneşti. Ardelean a rămas toată viaţa. Până şi în graiul viu
păstrase o notă ardelenească, particulară, care îi şedea bine.
Aici în ţară dragostea lui a fost pentru cele şase milioane de
ţărani. Simţea o fraternitate profundă cu dânşii ... A răsărit
deodată, fără să-l ştie nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor şi
bisericuţelor bucureştene. Şi a biruit împotriva tuturor celor
scufundaţi în neputinţe. A adus lumină, sănătate, voioşie. Scrisul
lui Coşbuc trăieşte şi va trăi cât va trăi neamul românesc.”
Opera
După cum însuşi a mărturisit-o, Coşbuc intenţiona să realizeze
o epopee, astfel încât „baladele” şi celelalte poeme luate din
„poveştile poporului” pe care le-a scris, să capete „unitate şi
extensiune de epopee”. Deşi nerealizată pe deplin, cele mai
izbutite poeme ale sale se încadrează într-o viziune unitară,
alcătuind o monografie epico-lirică a satului românesc. Regăsim
în creaţia sa natura românească, muncile câmpeneşti, datinile
ataşate marilor momente ale existenţei, erotica ţărănească, revolta
ţăranului, experienţa tragică a războiului, momente din istoria
poporului român.
În descrierea naturii, deosebindu-se de Vasile Alecsandri (cel
dintâi pastelist remarcabil în evoluţia liricii româneşti), la Coşbuc
obiectul evocării e omul pământului, peisajul având funcţia de a-i
oferi acestuia cadrul de manifestare, în tradiţia poemelor lui
Vergiliu şi ale lui Hesiod, cu ale sale Munci şi zile. G. Coşbuc
închină fiecărui anotimp măcar câte o poezie, spectacolul lumii
rurale relevând cadrul existenţial şi unele dintre îndeletnicirile
ţărăneşti tipice (Noapte de vară, Vara, În miezul verii, Iarna pe
uliţă). Natura este plastică şi, de obicei, evocatoare de tablouri cu
contururi exacte, exprimând puternice stări sufleteşti. Viziunea
artistică din Balade şi idile este unitară, poemele impunându-se
prin prospeţime şi prin optimism, în legătură intimă cu
mentalitatea ţărănească, ale cărei ipostaze fundamentale le
stilizează. Idilele sunt caracterizate printr-un lirism discret, în
viziune obiectivată epic sau dramatic. Poetul surprinde în scene
de o graţie firească semnele tulburării erotice, jocurile şi
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capriciile iubirii, farmecul vârstei incerte, între o candoare
sufletească şi o instinctivă tactică erotică. Imaginea, esenţializată,
a psihologiei şi a comportamentului erotic este recompusă prin
reacţiile, gesturile şi replicile eroilor. Se detaşează din idile o
anume simplitate a situaţiilor, extrase dintr-un cotidian ţărănesc,
stilizat cu graţie şi simplitate. Dovadă a unei înzestrări clasice
temperamentale, înclinată spre lumea obiectivă şi nu spre
atmosfera subiectivă, vocaţia poetului în descrierea naturii este
desenul, în forma unor notaţii simple, neutre sub raport artistic,
dar de o mare siguranţă şi expresivitate în mobilitatea percepţiei.
Coşbuc a păstrat spiritul autentic românesc în balade, prin
prezentarea momentelor nunţii (Nunta Zamfirei) sau prin viziunea
asupra morţii (Moartea lui Fulger). Experienţa tragică a
războiului, momentele din istoria naţională şi revolta ţăranului
apar în sinteze poetice, reprezentative pentru psihologia noastră
etnică şi a filosofiei implicate în atitudinea românească în faţa
vieţii şi a morţii. Coşbuc a creat o operă de sensibilitate
românească, sinteză de autentică şi originală substanţă poetică şi
artistică.
Conducător de reviste
Un rol de seamă în dezvoltarea culturii româneşti l-a avut G.
Coşbuc şi prin participarea sa la conducerea unor importante
reviste, dovedind, în acest sens, o evidentă vocaţie publicistică.
Experienţei dobândite la Tribuna se va adăuga munca în redacţia
revistei Lumea ilustrată, publicaţie cu caracter enciclopedic,
editată la Bucureşti, bilunar în anul 1896. Din conducere fac
parte: Coşbuc, D. Stănescu şi I. I. Roşca.
La Bucureşti, George Coşbuc a mai făcut parte şi din
conducerea revistelor Vatra (1894), Foaie interesantă (1897),
Sămănătorul (1901) şi Viaţa literară.
Înfiinţată la 1 ianuarie 1894, la Bucureşti, revista Vatra,
concepută în descendenţa Daciei literare şi a Tribunei va apărea
doar în 44 de numere, bilunare, până în august 1896. Publicaţia,
culturală şi literară, de orientare tradiţionalistă, i-a avut ca
directori pe I. Slavici, I. L. Caragiale şi G. Coşbuc. Poetul era
apreciat deja ca scriitor şi acumulase şi în munca de redacţie o
bogată experienţă. În momentul constituirii definitive a
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colectivului redacţiei, Coşbuc era destinat să fie elementul de
bază:
„Când noi, Caragiale, Coşbuc şi eu, am luat cu C. Sfetea,
înţelegerea să publicăm Vatra, ne puneam nădejdea în Coşbuc,
pe care-l ştiam înzestrat cu multe şi mari destoinicii şi totodată şi
muncitor. ... Editorul rămânea deci răzămat numai în Coşbuc. Ne
întâlneam, ce-i drept, adeseori ca să stăm de vorbă, dar acela
care muncea era Coşbuc, numai el, şi mai ales mulţumită
ostenelilor lui a fost Vatra o revistă ilustrată care poate fi citită şi
azi cu plăcere”.
Titlul simbolic al revistei, „organ literar pentru toţi românii”,
a fost ales de Coşbuc, după cum reiese din propriile mărturisiri, şi
indică, precum articolul program (Vorba de acasă), intenţia celor
trei fondatori de a îndruma creaţia literară spre tradiţiile comune
ale vetrei strămoşeşti:
„Aşa cum în dezvoltarea limbii noastre numai prin
întoarcerea la graiul viu al poporului am putut să ajungem la
stabilitate şi unitate, şi în dezvoltarea noastră culturală vom
ajunge la statornicie şi unitate numai dacă vom ţine, în toate
lucrările noastre, seamă de gustul poporului, de felul lui de a
vedea şi de a simţi, de firea lui, care e pretutindeni aceeaşi.”
Revista va promova literatura originală, izvorâtă direct din
viaţa poporului năzuind a imprima literaturii un profund specific
naţional, fără a exclude total traducerile de opere valoroase.
Poetul a depus aici o intensă activitate redacţională, fiind
principalul îndrumător al revistei. Aici i-au apărut cele mai
reprezentative poezii, reunite apoi în volumul Fire de tort (1896):
Mama, Ştefăniţă Vodă, Lupta vieţii, Paşa Hassan, Doina, Scara,
Iarna pe uliţă, Dragoste învrăjbită, Fata mamei, Noi vrem
pământ, In opressores. Într-o rubrică intitulată Vorba ăluia, G.
Coşbuc explica originea unor zicători şi expresii populare despre
care tot Slavici afirma: „Era înainte de toate rubrica Vorba ăluia
în care dădea lămuriri nu numai interesante, ci totodată şi
instructive asupra zicătorilor româneşti”. Caracterul de revistă
enciclopedică al Vetrei era asigurat şi de alte rubrici redactate de
G. Coşbuc, la acestea adăugându-li-se şi traducerea unor
Proverbe indice din literatura sanscrită şi Hymnuri din Rig Veda.
Revista a avut şi un supliment, Hazul, din care, în 1895, au apărut
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cinci numere. În 1897, de la nr. 21 la nr. 43, poetul acceptă
conducerea
publicaţiei
Foaie
interesantă,
publicaţie
presămănătoristă, revistă săptămânală ilustrată, apărută la
Bucureşti (12 ianuarie - 2 noiembrie 1897), devenită după ce
trece „sub îngrijirea d-lui G. Coşbuc”, „săptămânală literarăştiinţifică, ilustrată”. Întemeiată în scopul „de a ţine publicul
nostru în curent cu cele mai interesante evenimente din ţară şi
străinătate, de a-i oferi cunoştinţe literare şi artistice”, Foaie
interesantă anticipează programul Semănătorului, o „foaie
populară”, pentru oraşe, spre deosebire de Albina (1897-1937)
care se adresa în special satelor. G. Coşbuc semnează versuri şi
proză.
Semănătorul apare la 2 decembrie 1901. Directori (până în
ianuarie 1903): Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc. În editorialul intitulat
Uniţi, ca şi în articolul lui Vlahuţă, Primele vorbe, G. Coşbuc
formula programul revistei:
„...promovarea unei literaturi care să stea în mijlocul istoriei
şi tradiţiei”, combaterea importului de literatură şi de idei
străine spiritului românesc, răspândirea în popor a culturii,
necesitatea existenţei unui ideal: „Ne strângem, cu credinţă şi cu
dragoste, în jurul aceluiaşi stindard, stindard de pace, de
înseninare şi de înfrăţire intelectuală, de apostolică muncă
pentru dezmorţirea inimilor care tânjesc, pentru redeşteptarea
avântului de odinioară în sufletele româneşti, pentru chemarea
atâtor puteri risipire la o îndrumare mai sănătoasă, la sfânta
grijă a întăririi şi a înălţării neamului nostru.”
Revista avea să adune în jurul său pe Mihail Sadoveanu,
Nicolae Iorga, Şt. O. Iosif, D. Anghel, Ion Slavici, Octavian
Goga, Ilarie Chendi, Ion Agârbiceanu, Elena Farago, Vasile
Pârvan şi alţii. Coşbuc şi Vlahuţă s-au retras după un an
(decembrie 1902), revista fiind redactată, în continuare, de I.
Chendi şi Şt. O. Iosif, până la preluarea conducerii de către N.
Iorga (1905-1906), care va reformula doctrina sămănătoristă
întemeiată pe revalorificarea tradiţiilor istorice şi ale folclorului.
Ultima revistă sub direcţia lui Coşbuc este Viaţa literară,
înfiinţată la 1 ianuarie 1906, în colaborare cu I. Gorun, la care
secretar de redacţie a fost I. Chendi. În articolul de fond Un prim
cuvânt se propune editarea unei reviste care să ofere cititorilor „o
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icoană cât mai credincioasă şi mai întreagă a vieţii noastre
literare şi artistice în desfăşurarea ei” şi „să informeze publicul
cititor despre tot ce este manifestare a vieţii literare şi artistice,
prin cronici şi bibliografii”. Publicaţia îşi propune să acorde
prioritate talentului, şi nu moralităţii în artă, idee susţinută de
Iorga:
„Coloanele acestea se vor deschide tuturor scriitorilor noştri şi nici unul nu va găsi aici vreo constrângere a talentului său. Pe
colaboratorii noştri noi nu-i vom întreba de curent sau program îi vom întreba însă de talent.”
Până în luna mai, când nu va mai fi în conducerea revistei,
Coşbuc va publica aici poeziile: Bordei sărac, O poveste veselă,
Umbră, Tricolorul, Cuscri, precum şi câteva pagini de proză.
Activitatea de traducător
Din perioada studiilor gimnaziale de la Năsăud, poetul şi-a
manifestat pasiunea pentru literatura clasică greco-latină, pentru
valorile literaturii universale. La vârsta de numai 15 ani,
Societatea Virtus Romana Rediviva i-a acordat un premiu la
concursul literar pentru traducerea unei versiuni din Odiseea, din
care va publica fragmentar în revistele literare româneşti
începând cu anul 1902 şi parţial, în 1918, la Casa Şcoalelor.
Utilizând octava pe care marii creatori ai Renaşterii (Boiardo,
Ariosto, Tasso) o acreditaseră ca strofă epică prin excelenţă,
Coşbuc a prezentat în limba română sensurile fundamentale ale
poeziei homerice. Versiunea sa este o transcriere fidelă, de o rară
expresivitate şi fluiditate. A dat, de asemenea, echivalenţe
creatoare, în lexicul cel mai adecvat din opera lui Vergiliu
(Bucolicele şi Georgicele).
Un mare efort creator l-a constituit traducerea Eneidei,
încununată cu Marele Premiu al Academiei, „Năsturel” (1897),
obţinut până la el numai de V. Alecsandri şi de Al. Odobescu,
pentru întreaga lor activitate literară. În şedinţa de la 9 aprilie
1897, N. Quintescu, Gr. G. Tocilescu, Gr. Ştefănescu şi Spiru
Haret susţin premierea lui Coşbuc, „traducerea Aeneis fiind o
lucrare de mare merit”, „triumful absolut al unui talent
consacrat”.
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În Antologia sanscrită Coşbuc a tradus, fragmentar, părţile
cele mai reprezentative ale literaturii de meditaţie indiană (Rig
Veda, Mahabharata, Ramayana). A tradus, de asemenea, din Don
Carlos de Schiller şi, din original sau prin intermediar german,
fragmente ample după Sacontala lui Kālidāsa. Un rol important
în activitatea de traducător al lui Coşbuc îl are tălmăcirea Divinei
Comedii, pe care Tudor Vianu o caracteriza drept „opera cea mai
de seamă a măiestriei sale poetice”.
După un început de traducere după o versiune germană,
Coşbuc a învăţat singur limba italiană, a călătorit în Italia (1912),
şi-a alcătuit o vastă bibliotecă dantescă, reluând, după original,
traducerea integrală, la care a lucrat mai mult de cincisprezece
ani.
O primă versiune românească integrală a Infernului a fost
pregătită pentru tipar mai întâi în 1902 şi apoi în 1906, asupra
acestor versiuni revenind în 1907, când încheiase şi traducerile
din Purgatoriul şi Paradisul. Toate îndreptările unor
imperfecţiuni stilistice şi completarea unora dintre lacunele
existente au continuat până în toamna anului 1911, când Coşbuc a
întreprins demersuri pentru publicarea întregii traduceri a Divinei
Comedii, „una din cele mai expresive traduceri pe care le
cunoaşte lumea”.
Poetul George Coşbuc a fost, în acelaşi timp, şi un original
exeget, creator lucid şi îndrăzneţ al unui sistem personal de
interpretare, prin La Tavola ronda, comentariu scris în limba
italiană, „mic monstru de erudiţie şi de ambiţie culturală”.
Postum, în 1925, 1927 şi 1931 apare traducerea celor trei părţi
ale Divinei Comedii, bardul năsăudean impunându-se, în acest
domeniu al activităţii sale de traducător, ca un întemeietor.
Traducerile sale sunt o deschidere spre universalitatea limbajului
poetic românesc.
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IRONIM MUNTEAN

GÂLCEAVA ÎNŢELEPTULUI CU LUMEA
Ca şi în Jocul cu echinoxuri, poetul revine în recentul volum
Graffiti pe ziduri de celuloză la versul gnomic, reflexiv, eliberat de
chingile prozodiei riguroase, clasice, care-l definesc, şi îşi pune sinele
în raport cu lumea (prin enunţuri lapidare, obiective) „se înnoiesc /
lumile / cu ajutorul lui / Dumnezeu” (s.n. p. 22) şi cu timpul: „Nihilist
incurabil / Bătrânul timp are mania / de-a nega totul: / şi fericirea
noastră / şi puterea marilor imperii / şi frumuseţea florilor. / Nebun cu
diplomă”(p. 58). Poetul a ajuns la senectute, cu înţelepciunea
psalmistului, înregistrează melancolic perisabilitatea fiinţei prinsă în
Marea Trecere: „Sunt un bob de nisip / tu şi ceilalţi sunteţi / acelaşi
lucru / Marea ne mână în abis / sau ne scoate la mal să ne facă plajă”
(p. 19) resimţind acut scurgerea ireversibilă a Timpului veşnic pentru
Univers: „Curge timpul / prin noi ca apa / prin calorifere iarna / Iar în
caz că intervine / o pană de curent / totul se blochează / şi se răceşte
casa / fiinţei noastre” (p. 28).
În fiinţa duală a poetului (trup şi suflet, carne şi spirit), coexistă
creatorul artistic (homo ludens, homo aestheticus) pentru care arta este
joc şi imaginează lumi (aşa cum Dumnezeu s-a jucat de-a lumea şi a
creat universul) şi gânditorul, înţeleptul – homo cogitans (asemănător
celui cartezian: cogito ergo sum – René Descartes). Privirii mirate a
poetului sensibil şi moralistului ironic, ajuns la vârsta psalmistului, i se
înfăţişează spectacolul unei lumi diverse, şi unitare totuşi, în paradoxala
ei alcătuire, în care omul e actor ce-şi joacă rolul hărăzit: „Viaţa e un
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teatru / de proastă calitate / Sufletul e un film care nu rulează / fiind
interzis / Gândurile sunt spectatorii / care le fluieră” (p. 15).
Axul volumului este dialogul cu Dumnezeu şi prin el se
configurează şi crezul său artistic şi relaţia cu lumea. Poetul se
autodefineşte: „În atelierul meu sunt grămădite / existenţe remarcabile,
fericiri rarisime, / dureri covârşitoare / şi eu, ucenicul, fac pe ele
exerciţii / de îmbălsămare / apoi le îngrop grijuliu în piramidele / mute
ale cuvântului” (p. 6) care vor deveni apoi „apostoli / să vorbească
despre iubirea mea”, poetul fiind cel care „vând vise / pentru disperaţi,
/ vise cu îngeri” (p. 7). Arta eternizează prin cuvânt şi culoare: „visele
au coloristica lor / iar cuvântul are miros de absolut” (p. 31), căci:
„Test de supravieţuire / e cuvântul / Din aceste materiale / e construită
piramida mea”. „Ele [cuvintele] au călcat cu moartea / pe moarte / ca
Dumnezeul nostru” (p. 35). Funcţia poeziei e explicit ludică: „Poemele
sunt exerciţii de supravieţuire / E jocul de pasăre / care exersează
zborul / Trudă şi autoînşelare” (p. 47). Este act similar jocului divin,
căci „Dumnezeu e în cuvânt” (p. 57) din care omul face „vehicul” fără a
uita opoziţia dintre „efemer” (uman) şi etern, veşnic (divin): „Doamne,
eu sunt întregul mic / ce reflectă / Întregul mare / Eu am handicapul
fărâmii / Tu ai plusul / de veşnicie” (p. 77). În vis, în ficţiune, în
imaginar este salvarea, prin credinţă se asigură mântuirea: „Visul a
rămas / singura mea protecţie / El îmi oferă toate satisfacţiile /
Realitatea mă obligă / să mă dezic / de toate / câte au fost frumoase/...
singurul spital unde se tratează / şi se asigură vindecarea / e cerul” (p.
85).
Hrănită din Scriptură, cartea lui Gheorghe Dăncilă aminteşte de
Divanul occidental-oriental al lui Goethe, dar mai ales de Divanul, sau
Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul a lui
Dimitrie Cantemir, situându-i fiinţa supusă trecerii, alunecării prin
lumină spre nefiinţă, spre neant. Este martor şi în primul rând
participant la evenimentele unei lumi întemeiate pe dialectică a
contrastelor: sacru-profan, viaţă-moarte, parcurgând anotimpurile
existenţiale ca fiinţă efemeră: copilărie – tinereţe – maturitate –
bătrâneţe, circumscris calendarului cosmic, integrat prin vârstele sale
ritului de trecere. Nu lipseşte din carte niciuna din marile opoziţii:
suflet-trup, spirit-sensibilitate, cer-pământ, rai-iad, creştin-ateu, îngerdemon, sfânt-bestie, iubire-ură, virtute-viciu, fiinţă-mască, prietenduşman, autentic-fals, inocenţă-perversitate, singurătate-sociabilitate,
bogăţie-sărăcie, sănătos-bolnav, frumos-urât, astral-teluric, nord-sud,
tristeţe-bucurie, fericire-necaz, lumină-întuneric, normalitate-nebunie,
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vanitate-decenţă, înţelept-prost, speranţă-dezamăgire şi multe altele în
raport cu care cugetă, reflectează, formulează sentinţe, aforisme.
Pentru poet, ajuns la vârsta şi înţelepciunea psalmistulu, după
ce: „Alerg cu sufletul la gură / alerg de două mii de ani / ca să anunţ
victoria / de la Maraton / Perşii cărnii au fost învinşi” (p. 3) esenţiale
sunt împăcarea cu Dumnezeu şi împăcarea cu lumea. Lui Dumnezeu îi
înalţă rugăciunea stăruitoare: „Doamne, în competiţia vieţii / mi-ai dat
liberul arbitru” (p. 8) implorându-l: „Doamne, din cerşetor / la uşa ta
fă-mă paznicul grădinii tale / ca să las sufletele să intre / la cireşii
bunătăţii tale” şi-i promite „Când voi fi mare / voi scrie / cu sufletul /
rugăciune / către tine” (p. 14). Simte că „balanţa ta cântăreşte tot” şi
„sfinţii tăi mă învaţă / răbdarea” spre învăţarea şi ascultarea de „gura
înţelepciunii / şi gura precarităţii umane / ca să-ţi cunosc creaţia”.
Cere vindecarea de „boala clipei” şi „energie pozitivă / sub formă de
îngeri”, răbdare pentru învingerea îndoielii, şi voinici nevăzuţi pentru
uciderea monştrilor născuţi de „slăbiciunile senectuţii... până nu e prea
târziu pentru mine” (p. 24). Vrea puterea de a face: „din lacrimile
mele... poartă prin care / intră bucuria / la mine” (p. 26) Vrea stăruitor
ca „drumul meu / să se termine / la Poarta ta / şi trimite îngerii / cu
cheile / Iubirii absolute” şi din „adevărul tău / Pământ / şi din lumina
ta / cer / să pot muta creaţia / în mine (p. 32). Îşi doreşte măsurat
„urcuşul / în trepte, nu în lacrimi”, sperând în forţa tăcerii şi în
„supravieţuire / va trece cataclismul cărnii / Va veni iar lumina /
cuvântului” (p. 37). Poetul aspiră la iertare, la linişte, la lucrarea ta
veşnică, văzându-se „sunt pasărea / care visează ţările calde / în timp ce
nordul îngheţat / mă face jertfa lui / Aura mea energetică / migrează / în
sud” (p. 43). Aşteaptă mântuirea împlinind porunca lui Dumnezeu: „Împărţiţi-vă inima la săraci” (p. 55). Îşi cunoaşte limitele (rob al
patimilor lumii) şi vrea îndreptarea: „Doamne, învaţă-mă / să multiplic
pâinile iubirii mele / spre hrana celor din jur / Doamne, învaţă-mă / sămi schimb răutarea în iertare / cum ai schimbat tu apa în vin” (p. 56),
„să iertăm greşiţilor noştri”, „să ne iubim unii pe alţii” (p. 66), „să
luptăm cu răul” spre a ne depăşi condiţia tragică: „Din ocnele tristeţii
mele / ajută-mă, Doamne, să ies / viu şi încrezător (nevătămat) / în
frumuseţea lucrării tale / şi cu puterea de a-i ierta / pe judecătorii ce
tronau / la prezidiul condiţiei mele tragice” (p. 90) Înscris ciclului
cosmic îşi traversează anotimpurile existenţiale (cu ecouri blagiene din
„Trei fete”) „fluierând vesel / prin anotimpurile lumii”, nepăsător / prin
primejdiile lumii” şi ”a pagubă trecând / prin spaimele morţii”,
„credul în copilărie”, „orb – în puterea vârstei” şi „la bătrâneţe devii
zaraf / cu clipele rămase” (p. 16). În gâlceavă cu lumea adesea, „Râd
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de minciunile lumii” (p. 44) la senectute, în „Toamna cu mult soare şi /
proiectat în social / şi / Prietenul cu visele / lor frumoase?” înţeleptul
se bucură: „E semnul împăcării cu lumea”, cu toate că
autoportretizându-se, rămâne interogativ „cum să mă împac cu / lumea
nu ştiu / Cum să mă împac cu / Dumnezeu, nu ştiu / Cum să mă împac
cu sufletul meu, fără / celelalte două împăcări? (p. 67) Volumul
permite glosări în fiecare dintre celelalte numeroase opoziţii
consemnate, constituindu-se într-o remarcabilă expresie a îmbinării
poeziei cu înţelepciunea, care topeşte în structura sa lirismul şi
reflexivitatea în tiparul versului gnomic lapidar, dar cu aură sufletească
şi miez al „lumii” ce sporeşte subiectivitatea, natura trăită a adevărurilor
afirmate aforistic.
Recursul la metaforă, chiar şi în definiţiile enumerative,
simbolice: „De la sihaştri aş lua / singurătatea / De la stânci aş lua
statornicia / De la flori aş lua / credinţa în lumină” (p. 50) antitezele
antonimice, paralelismele sintactice, invocaţiile, interogaţiile retorice
sporesc registrul expresiv dând notă subiectivă aforismului.

38

PETRU HAMAT

(RE)ALCOOLIZAREA METAFOREI
LIMBAJULUI
ŞI REPREZENTAREA HIPERBOREEANĂ ÎN DISCURSUL
POETIC AL LUI IOAN JORZ DIN AUTOPORTRET LA VÂRSTA
DISPERĂRII
Discursul poetic, propus de către Ioan Jorz, închide, într-un creuzet
estetic, o întreagă artă a autosuficienţei creatoare. Constructul lirismului
denunţă un vector al ambivalenţei artistice, printr-o redimensionare a
maladivului eu, paradoxal și modern. Poezia manifestă atât o intuiţie și
o atitudine specifice, cât și o trăire organică. Construcția poeticului și
stările de tensiune, ale neajungerii la arta fugii, devin elemente și
simboluri ale jocului dintre eu și proiecția acestuia.
Înscenarea asigură fragmentarea, himerică, asemenea unui alcool
cinic şi inflexibil, ca o muzică, indecent răsfrântă în golurile
existențiale. Proiecţia eului poetic nu se face prin irumperea în starea
vegetativă, ci se produce o metamorfozare, în spaţiul nedeterminat, a
omului-eu de plastilină. Proiecţia poetică, în carnavalescul imaginar,
este însufleţire a dejucării identităţii dublului.
Există, în poezia lui Ioan Jorz, o metaforizare, uneori sufocantă,
alteori neaccentuată a limbajului. Ideea, de a prelucra eul evocator, se
realizează prin atracţie, în hiperboreea, a trăirilor și stările neconcrete,
nedefinite, improbabile. Spaţiul este, pentru poet, focar al revenirii la
imagistica doxei, printr-o sustragere, a eului identităților multiple, din
matricea-labirint, din spectacolul armoniei exterioare, a fiorului
organic. Provocarea unei (de)căderi, în topica inversă a jocului cu trama
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modernă, ţine de o anume stare, specifică proiecţiei în etosul himerelor,
al măştilor.
Cele trei secţiuni propuse, Hermografierea tristeţii, Secunda, ca o
picătură de sânge şi Lecţii de neîmpăcare cu sinele, sunt determinări
ale ficţiunilor poetizate. Astfel, logosul devine un substrat, în care se
reflectă materialităţi ale sinelui. Se constituie un concept al irumperii în
matricea eului, al eului reflectat în toposul altei identități, ce se caută şi
nu se regăseşte decât în plasticitatea unor dorinţe necunoscute.
Dinamica eului revoltat se concepe în iluzie. Acestea însufleţesc
reflecţia asupra posibilităţii de interpretare, de evocare, a elementuluisimbol, ce atrage o discretă abordare a ceea ce se ascunde în spatele
fiecărui joc, a fiecărei măști. Ce reiese din atitudine și reprezentare
fictivă, a proiecției eului, în interiorul tarelor umane, este fiorul. El se
sustrage proiecţiei eului în modernitate, atât plastică, prin sens, cât și
ermetică, prin interpretare.
Ochiul uman și logica universală a jocului aduc o validare şi o
adopţie a omului-poet, supus vicisitudinilor realităţii imediate. Se
manifestă, așadar, o sângerare-plânset în interiorul nedeterminat, o
posibilă temere în privința reprezentării în lumea increatului. Se
creează o matrice a fluidității, a curgerii spre neajungerea la forma
identității sinelui. Sângerarea jorziană înseamnă raportare la prezentul
imediat, precum și la modelul organic, al derulării lumilor, în care „se
boltea infinitul”. Cadrul, în care se organizează reprezentarea
hiperboreeană, rămâne un vid imens, în corpul imobil al eului-erou își
joacă aceeași scenă, de umor negru, în spatele măştilor-păpuşi.
Există un joc la dublu, din care eul, cu măștile sale multiple, pare a
se recunoaște în violenţa crescândă și neînţeleasă a corpurilor-obiecte.
Acestea nu se regăsesc în aceeaşi funcţie nominală, pentru că poezia lui
Ioan Jorz admite duplicitatea. Este, în discursul liric, o transfigurare
materială a carnalului, spaţiul desemnând, astfel, rodul nenăscut al
iluziei şi speranţei, din care rezultă liniştită, calmă, arderea neatingerii:
„Deasupra noastră se boltea asfinţitul,
sângerând, ca o arcadă deschisă de pumn,
curbând văzduhul greu respirabil,
lipit ca un pansament transpirat
de noi şi sufletele noastre.”
(Poarta Sărutului)
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Acolada artistică se transformă în ușoară tragedie, a jocului
duplicitar, în creaţia ficţională a spaţiului și timpului. Imaginea unei
porţi a sărutului nu dispune un acord cu umanul, ci are loc un fel de
atracţie, în corpusul cuvântării. Metafora plastică a obiectului ludic se
constituie în act al divinităţii neanunţate, numite prin vrajba acelor voci
interne ale textului. Există, în tensiunea poemului, un joc al eului cu
sinele, şi viceversa, provocat şi elucidat, prin inserţie a descumpănirii:
„O privire dumnezeiască înlemnise
pe malul ochiului tău
albastru boţit”.
Silogism al iluziei şi al deşertăciunii, poezia Poarta Sărutului este
o devenire a unor simboluri, în curgerea spre dezmărginire a fiinţei
poetice. Astfel, eul poetic oboseşte să cuprindă identitatea dublului,
ceea ce se denunţă este o croşetare în magma ardentă, a unui maladiv
joc al fatalităţii ireparabile. Jocul fatalității este redat de perspectiva
poetică, în care este proiectată imaginea brâncuşiană a desfacerii
fiorului creator, nelăuntric şi indecis. Logosul se supune unei traversări
a iluziei.
Eul himeric redescoperă povestea rotirii în cercul imensităţii,
nedesluşite și indiscrete, în care se justifică repunerea în drepturi a
creaţiei, în materia primordială. Actualitatea lirică, propusă de Ioan
Jorz, este o retragere în atitudine şi reflecţie. Este oboseala celuilalt ori
a eului evocat, ce se adevereşte prin inflexiunea experimentuluitratament. Se construiește o poezie, în care se scurge filonul extern al
singurătăţii şi al revenirii la acelaşi ciclu liric - sciziunea fiinţei umane,
condamnate la toarcerea fictiv-organică:
„Îmbrăţişarea noastră stingheră,
rotea cerul
ca pe-o planşaibă de strung,
păgână pârguire de gură
ce-ţi fisura albul obrazului, cerşind parcă sărutul
ce urma să se dea sub o poartă
în care piatra putredă, desigur, a obosit”.
Cratima estetică a (re)alcoolizării metaforice este, în poezia lui
Ioan Jorz, o intuiţie, dezvoltată pe jocul cu dublul, carnal și carnavalesc.
Strategia, care descoperă remitologizarea, în spaţiul himeric, constituie
pauza de respiraţie discursivă, într-un lirism reflectat în imagini grave,
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accentuate. Proiecţia, în identitatea pygmalioniană, înseamnă un
strategic joc al intuiției. Eul poetic tinde să se redefinească, prin
suferinţa materialităţii, a primordialului foc, ce arde, încă, mocnit.
Există un alcool poetic, ce melancolizează, astfel, suferința, în
structurile albatrosului nedefinit. Acesta se supune imaterialului,
tendinţei, probabile, de a rupe în carnea corpului putrefact.
Viziunea este simbolică, pentru că starea nu atinge pragmatismul,
ci are loc o emulaţie de organic şi dinamic. Nimic nu e static, prin
introversiune, stările absconse sunt absolvite de (ne)vina şi (ne)voinţa
revenirii la iluzie. Toposul, care scindează fiinţa fragilă, nenăscută, doar
furibundă, neclară şi indecisă să cadă în vraja ludică a (re)modelării,
construiește o lume inversă, un spațiu ermetic, predispus izolării:
„Simţea în palmă, necioplită, marmora
tresărind înfrigurată – ca sânul gravidei –
spasm mineral născând statuia,
albatros cu sternul frânt în reciful
luminii.”
(Pierderea identităţii de către Pygmalion)
A pierde identitatea este, în poezie, o modelare a materiei
primordiale, a lutului exotic, în care eroul-pygmalionian se întoarce în
(re)mitologizare, în organic și în absurdul situației reprezentate.
Dedublarea-statuie este o împăcare, un acord cu fiinţa în imaginar.
Lirismul jorzian se manifestă, prin atragere și respingere, în universul
arderii, al focului, ce mistuie eul putred. Oul-identitate evoluează spre o
încarcerare tutelară în himera-femeie, ce (ne)moare, doar se stinge, prin
ardere presupusă.
Cavitatea carnală este un orgasm suplimentar al devenirii himerice,
este un anume tip de acuplare nematerială cu fiinţa supremă. Iluzia
identității-corp uman este o trecere spre trilurile personajului-eu-erou,
într-un dinamism calm, liniştit, spre marea noapte a căderii în abisul
nuntirii cu letargia. Materia primă a poeziei construiește un joc hermocarnavalesc, al scindării umane, este imaginea ochiului cerbesc, al
tuturor proiecțiilor în trăire și tensiune, provocate de ardere si redefinire
a ființei.
Spaţiul hiperboreean este, în Pierderea identităţii de către
Pygmalion, moment al extincţiei. Se derulează o înscenare, în matricea
identității eului-erou, în interiorul căreia cântarea himerică se întoarce
la izvoarele nenumirii. Se exemplifică o mutaţie a crezului poetic,
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zdruncinat în actul creator, o lecţie despre experimentul utopic, al
întoarcerii în placenta unei mame-obsesive. Remarcăm un act estetic al
naşterii, în matca primordială, focalizată, prin descompunere, în
simbolul trăirii frumosului, renăscut, prin incizie spirituală:
„femeie încrustată cu barda,
în carnea irisului putrezit în orbita lui seacă,
ca o scorbură de copac
cariată de lumină şi foc…
… căzut în letargia contemplaţiei
şi nemaiputând arunca peste umăr, ochiul
îngreuiat de privire,
în noaptea sânzienelor, când zeii
întunecaseră în calea sa izvoarele, El în piatră se risipi
pentru a se putea naşte.”
Zborul este o formă sustenabilă a dorinţei de reîntoarcere, la un
timp şi spaţiu lipsite de materialitate și fluiditate discursivă. Se justifică,
astfel, materia lirică a redevenirii identităţilor reci, în care se creează
iluzia unei căderi în spatele măştii eului. Apariţia femininului devine
act al poetizării, prin forţarea identităţii eului, proiectat în jocuri
nedeslușite. Începutul de poem pare a fi poarta spre nefiinţa umană ori
celestă. Luciditatea eului rămâne să îşi asume o modelare după tipare
mobile.
Prezenţa frumosului, ca scenariu, al unei nenumite figuri, ascunse
în umbra zeităţii-amforă, este, la Ioan Jorz, o amplificare de porniri şi
reveniri la acelaşi topos al iluziei şi al încetării de a trăi subtilitatea
naturală a sentimentului estetic. Absolvirea probabilei vine se defineşte
prin tensiune, iar creşterea acesteia, în interiorul spiritual, nu aduce
decât acea mobilitate de străpungeri, în arca-suflet a eului, plăsmuit în
suferinţă materială. Este acea metaforă a limbajului, ce nu comunică
violenţa trăită, ascunsă, ci se produce o construcţie a cântării, în mrejele
identitare ale proiecţiei în zbor, vis şi artă:
„înger cu aripi de şindrilă
deasupra mea zburai
din ce în ce mai tăcută
înspinând văzduhul
pâlpâire vagă – insesizabilă în cosmos –
subţiată de ploi îţi era plutirea
şi de fiecare dată tresăream în somn
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cu principalele mele versuri căpătâi…”.
(Zborul – ca început de poem)
Starea de levitaţie se încorporează unei logici a cuvântării și a
identității. Redescoperirea eului se propune prin încrucişare de gesturi,
materne și paterne. Prin intermediul acestora, privirea filmică
inventariază dimensiunea tragică a dreptului la autoizolare. Se observă
un Levant, în care se descompune plutirea. Natura proiecţiei în lumea
extatică se justifică în neînţelegere şi fractură. Jocul devine magnetul
liric, ce aduce o apropiere de subiectivitate şi de aşteptarea unor stări
sufleteşti, sibilinice.
Practica măştilor interne se realizează prin refacerea (a)realului
regăsirii. Ceea ce nu poate distinge logosul este capacitatea de a
redesena spaţiile libere, în care eul apare sufocat de prezența fiinţeloreu, proiectate în marginalul existenţial. Imagistica sentimentului de
melancolizare, prin transpunere în mundan ori celest, înseamnă iluzia
unei putrefacţii, a unei dejucări a rolurilor eului prefăcut:
„şi eternitatea lor care doar le cioplise contururile
în mişcare dinlăuntrul cărora ei nu mai puteau
evada şi astfel ei au ajuns în hiperboreea
unde nu începe nimic unde totul firesc se sfârşeşte”.
(Exodul)
Exodul este desluşire de acte ale sângerării himerice. Motivaţia
unei puneri abisale în abisul mundan este încărcare a eului cu suferinţe,
vizuale şi auditive, pe care legea naturală le impune, prin fragmentări,
prin tăceri, în cadrul lirismului lui Ioan Jorz. Se constituie, astfel, o
integritate a fiinţei, prin demolarea imaginii eului protector. Căutarea,
în imensitatea concretului, fie imediat, fie îndepărtat, devine un alcool
metaforic tare, de intuiţie şi pragmatism, printr-o receptare incognito, a
marii călătorii, spre hiperboreea infinitului:
„spre hiperboreea unde nu începe nimic
unde totul firesc se isprăveşte distrugând acoperişurile
pentru a nu dormi prea departe de cer porneau
cu văzduhul şi cu pescăruşii lor şi cu oceanul
lipit de carenele vaselor lor şi cu psalmii lor
tânguitori despre stele polare întâlnite în
orientarea lor meteoriţi leproşi bolnavi de zbor”.
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Se construieşte o metaforă a dislocării ființei umane, pentru că
reducerea violenţei imaginii și a descompunerii ţine de o abordare
sistematică a spaţiului și timpului fizice. Euforia poemului exodul se
dublează prin atracţia sisifică a mundanului și celestului. Sfârşitul
aproapelui-meditativ și suferinţa eternă mobilizează o stratagemă a
memoriei. Eul se instituie liant al aglomerării în lumea vegetativă,
insuficientă sinelui bolnav de trăire, adiacentă degradării vidului
existenţial.
Nu mai este iubire, nu se mai revoltă strigătul, din carcera golului,
pluralul existenţei rezumă trans-fuga damnaţilor, sosirea este grea,
violentă şi tragică. Locul acalmiei este luat, prin punerea în abis a
autocunoaşterii, de poet - un argonaut al lirei și al logosului. Prin
intermediul acestuia se suplineşte durerea carnală, obsesivă, a eşuării
himeric-hiperboreene în cetatea-umană:
„în memoria lor adăstând limanuri crestate
cu baltagul direct pe cerul înstelat cu sfinţi
ca un templu gol în care ei se rugau la divinităţi
numai de ei ştiute ei erau întâii navigatori
care părăseau cetatea şi nu se mai puteau
iubi sub uzatul cer pe întrebuinţatele ţărmuri
mirosind de la facerea lumii a eternitate
ei nu se mai puteau cunoaşte pe ei înşişi pe mirii mireselor lor
decât prin uitare şi astfel nu-şi mai aminteau
de ţinta peregrinărilor lor eşuând
înainte de plecare în amintirile lor şi ţărmurile rămase pe mal
împleteau cărări pe care ei
să se înapoieze fluturând vegetaţia a bun venit”.
Nuntirea devine prelungire a trilului existenţial al eului
metamorfozat. Iluzia şi proiecţia, în identitatea transfigurată a măştii,
sunt denumite prin starea de tensiune exterioară. Funcţia unei
metaforizări a căderii în pragmatism, privirea, devin obsesie a ceea ce
se întrevede, în matricea unei descompuneri aşteptate, înţelese.
Apropierea de materie nu se încropeşte prin natural, ci are loc o
protejare, în spaţiul intim, a euforiei.
Obiectul posedat al realităţii se ermetizează, iar frumosul instituie
un moment de ingeniozitate reflexivă și de subiectivitate, de prezumție.
Teama de grafia sângelui se justifică prin abisalitatea motivată.
Conjuncţia estetică a pluralului ţine de o întoarcere în primordial,
pentru că hiperboreea tensională este metaforă a ludicului. Jocul cu
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măştile supradimensionale desemnează o alcătuire a structurii aerului,
ca metaforă a scindării organice a eului poetic. Administrarea morfinei
eului și imaginea proiectată a carnalul, prin ideea nuntirii, este, în fapt,
motiv al cenzurii, impuse vârstei profane a autoportretizării:
„Ascuţişul aerului
subţiat de îmbrăţişarea noastră
retezând jugularele armăsarilor
vineţii
ai zăpezilor,
întoarse înspre noi
grumazuri gâlgâind a nechezat înroşit
de nuntă:
- Vino şi nunteşte, Isaiia,
ochiul meu cu cearcănul ei!”
(De nuntă)
Cuplul amfitrion, sugerat şi evocat, prin atracţie, construieşte
utopia unei sciziuni a fiorului lăuntric. Îmbrăţişarea nu este estompată,
ci ea se protejează de samavolnicia despicării în bucăţi de cretă.
Punerea în abisul autocunoaşterii și intuiţia se focalizează, în semnul și
sensul divin al materialităţii.
Lumea sincretică, a avalanşei de fiinţări, este desemnată să lege
stări şi tensiuni. Spectacolul iluziei se punctează prin concertarea
himerei recruţilor. Această metaforă a lipsei de limbaj, de gesturi, se
concepe prin revenirea la doxa superficială, a spaţiului necenzurat.
Cuvântarea poetică taie estetic în carnea ce refuză tânguirea, spiritualul.
Ioan Jorz evoluează spre o tendinţă care cartografiază fiinţa, pentru că
tăcerea devine item al sonurilor viorilor distincte.
Sensul diluat al evocării unei scene, din toposul carceral al
recruţilor, înseamnă topire de simboluri-unităţi dramatice. Ideea de
nuntire, împerecherea, refuză actul erotic, devenind, astfel, exerciţiu de
imaginaţie, un strigăt mut, în mișcarea ludică a dublului. Sinele,
decelare de ficţiuni ale transcendenţei, spre arca materială, semnifică
intrarea în spectacolul rotirii, în centrul orchestrei melancolice.
Muzicalitatea înghite speranţele şi iluziile materiei, pentru că
atitudinea, în faţa spectacolului, este singulară, discretă şi aplicată, just,
unei probabile descompuneri de grafii, ale ciclicităţii suferinţei și
tânguirii finite:
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„lutierii văduvi ciopleau cu barda
îndoliate viori
în care nu mai aveau ce să pună
poate doar visele degerate ale recruţilor
aliniate regulamentar cu gamelele-n mâini
ascultând lemnul ce plângea în carnea viorii
şi sufletele lor vibrând ca o cutie de rezonanţă
în care strigătul de-mperechere castrat
nu mai întâlneşte pereţii”.
(Concert pentru recruţi)
Culoarea spaţiului ermetic hiperboreean amplifică tensiunea.
Descompunerea devine, astfel, un ciclul al eternei reîntoarceri în
materie, în acea anterioritate autumnală. Starea bacoviană, de desfrâu
organic, este negare prin afirmaţie a himerei, a măştii. Spectaculosul
muzical şi topirea, în natura cangrenară, canceroasă, sunt un alt fel de
portretizare a imanenţei, în care se scurge timpul suferinţei, eterne şi
efemere. Moartea este la tot pasul un inteligent joc, lipsit de luciditate şi
de vlagă, este un tot unitar, din care se desprind momente singulare,
motivaţionale.
Gama variată de culori, rogvaiv al simultaneităţii simbolului
organic, devine, la Ioan Jorz, înflăcărare de gesturi materne. Scena
rupturii este bucuria acordului cu trăirea în nefiinţa tutelară. Sângerarea
este, în textul Antibacoviană, materie a jocului organic, în care se
concepe refuzul, de a se încadra în euforia poetică. Eul tinde să se
suprapună unui alt spaţiu, mult mai viu, mult mai nescindat, pentru că
întreaga fiinţă ori nefiinţă construieşte iluzia:
„E toamnă iar, e-un anotimp tarat
Când parcul parcă sângeră-n frunzare
Şi-n asfinţitul mov şi turmentat
Miroase greu a gaz de felinare.
Miroase-a galben şi miroase-a mort
Când mai adaugă un inel copacii,
Un anotimp se naşte prin avort
Şi-s sfetnice de lumânări, colacii.
Miroase-a galben şi miroase-a toamnă,
Miroase-a mov, miroase-a ruginiu
Şi ceaţa se bolteşte ca o cramă
Peste amurgul dens şi vioriu”.
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Logosul alcoolizat nu devine frescă a iluziei transparente, spaţiile
cavernei umane se topesc în sălaşul umbrelor anterioare, dorite şi
suficiente ochiului, încercănat de treceri. Dorinţele neîmplinite sunt
izotopii complexe, ce închid sensul lumii efemere. Cuvântul se
construieşte într-un arhetip al desfigurării himerice. Spaţiile utopice
sunt perpetuări ale ideii de grafie sângeroasă, de atitudine, deși rece, de
multe ori, seducătoare. Moartea este sucombare a efemerităţii omului,
transpus în iluzie.
Eul poetic este supus unor închideri în sine, în camera absconsă a
cântării eterne. Infinitul este implacabilă revărsare de identităţi, neclare
în prezenţa femininului. Femeia jorziană este masca transcendenţei spre
definiţia unui androgin, despicat în unităţi senzoriale. Dispariţia
feminină se constituie în act al nefiinţării, în hiperboreea imaginară.
Discuţia, dialogul, constituie, în consecinţă, modelul finit al eului
cu proiecția reprezentată, cu dublul, ca focus al amplitudinii vizuale.
Dimensiunea este, acum, configurată în Levantul putred, în
descompunere, un puzzle al moralităţii, nejucate pe scena spectacolului
tragic. Poezia se construiește ca un lirism al dramei, încă, suspendate și
însoţite de gol, de lipsa dinamismului:
„La căpătâiul tău, femeie,
cu lemnul crucii înfrunzit, în spinare,
stau eu, Cristosul,
Dumnezeul de taină al cuvintelor,
aşteptând cu focul în braţe, pe ţărm,
aşteptând să te întorci din
levanturile putrede
ale sfârşitului de mileniu…
şi cuvintele, învineţite de frig,
pleznindu-mi tâmpla,
sleindu-mi-se pe buze,
se sting într-o tăcere, din ce în ce
mai abruptă”,
(Zăpada mieilor de Paşti)
Divin şi logos sunt două teme ale transferului de himeră, dinspre
mască spre realitatea absconsă, a spaţiului lipsit de coordonate.
Aşteptarea se estompează într-o logoree a artificialului, a acelei
descinderi în momentul prim, al imploziei de afecţiune paternă. Se
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manifestă o solidaritate expresivă a urletului posibil, a imaginii lutizării
şi toarcerii în vid, până la zenitul propriilor iluzii poetice.
Sunetul de orgă funebră, de fior lăuntric, se deschide în metafora
tăcerilor paralele, în seducţie extatică, prin care se apropie, de
înscenare, marea trecere spre viforul ascendenţei în alt interior. Clarobscurul defineşte starea unei anestezii parţiale, corpul uman nu admite
iluzia, ci se preface într-un alt corp-pasăre, infuzat de trăire superioară,
fără margini precise. Lumina veghează la drumul-urcuş, spre malurile
înalte ale utopiei.
Ceea ce nu se poate vedea se adânceşte, în spatele unei triade, a
lăuntricului nedefinit. Acesta nu se reflectă prin exteriorizare
pragmatică, însă, suficienţa nestăvilită a dorinţei, de încarcerare,
propune o manifestare tranzitorie, spre apele Styxului problematic. Eul
poetic se destinde printr-o căutare-regăsire, în transcendenţa omului
efemer. Carapacea noului eu-modern şi organic este însufleţită de o
nouă faţetă a celui care se martirizează prin nemoarte. Dispariţia este,
doar, o altă acoladă, prezumtivă, pentru destinul înlocuit cu un altul. O
identitate nouă înseamnă o altă hiperboree vegetativă, un alt preludiu al
strigătului universal:
„Pleoapa-mi plezneşte, ca un sunet sec,
ca un dop de şampanie,
şi lumina ce-ţi poartă, chipul,
muţeşte,
se toceşte până ajunge în interiorul
ochiului meu,
nemairămânând din tine decât o linie
subţire ca un fir de păr,
cu care despart cerul de pământ,
căţărându-mă pe strigătul păsării,
până-n interiorul ei.”
(Între tăceri paralele)
Singurătatea devine metaforă-apocalipsă a materiei, pentru că
vocile interne ale eului se subsumează unei alterităţi a cântecului. Se
transmite un mesaj de consolare spiritului și sinelui. Povestea sinelui,
ce ocupă spaţiul, însufleţit de tânguire, este expresie a remodelării
fiinţei, prefăcute în statuie carnală. Lirismul lui Ioan Jorz se confruntă,
în cea de-a doua secţiune, cu o crescută violenţă a imaginilor.
Înscenarea se justifică, se înţelege, prin atragerea în topica unei
argumentări a fiinţării. Ciudata imagine, a melancolizări și a rotirii, în
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acelaşi continuum-centru, al lumii interne și externe, înseamnă iniţiere
în cântec. Toarcerea și scurgerea timpului și spaţiului se pot valoriza,
prin atitudinea discretă a eului.
Povestirea este reconstruită, prin simţurile unei infuzii de speranţă,
de dorinţă. Ceea ce este dinamic pare a deveni imobil, „cuşca”
universului mic, îngust, este învăluire-chemare în lumea umbrelor.
Aceasta este atent supravegheată de ochiul inexistent, presupus, printr-o
(re)naştere „în noaptea hiperboreeană din pântec”. Astfel, gestul matern
este actul creaţiei-divine, este funcţia superficială, în care se croşetează,
pentru a ajunge la lacrimi şi plâns universal. Plângerea naşterii, în
starea primă, goală, vidă, se realizează asemenea unei transfuzii de idei,
prin reflecţie a descântatului tragic:
„întâiaş‟ dată ţi-am simţit cântecul,
fără sunet, fără culoare, miros, doar
o pipăială plăcută
ca şi cum ţi-ai fi dezbrăcat,
deodată,
pielea caldă peste mine…
pulsând, pulsând în gerul material,
ţi-am simţit cântecul, mantie de
carne învăluindu-mă
ca o cuşcă…”.
(Trist cântec de leagăn)
Metafora naşterii hiperboreene, în testamentul imaginar, ţine de
infuzia unei intuiţii, aglomerate în spaţiul placentar al eternei căutări, al
reîntoarceri în spiritual. Negaţia celuilalt se face prin reflecţie asupra
naturii fragile a celui ce acceptă. Oarecum, actul suicidal, fraternitatea,
sunt pe cale iluzorie. Eul nu admite existenţa decât în infinita materie,
ce se transpune în focarul plângerii şi efemerităţii absolute.
Covârşitoare, axa dublului nenăscut înseamnă istovitoare muncă,
travaliu subtil, pentru a da posibilitatea ieşirii, din muntele de sare al
inocenţei. Ruptura carnală trebuie să se justifice prin pătrunderea în
interior, în camera-spațiu nedefinit. Aici, se fac şi se desfac iţele
universale, ale ieşirii în lumina noului spaţiu transcendent. Testamentul
este utopic, este presupus.
Autoportretul existenţei nu se referă la o anume închidere în vid, ci
se doreşte ieşirea, prin legarea de cordonul ombilical al iluziei.
Singurătatea, transparentă, în structurile limbajului, ale gesturilor, este
denunţată, prin respingerea şi urcarea treptelor spre cer. Celestul este
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simbol al înmormântării eterne, al călătoriei spre altă fecioară, poate
fecioara-mumă, pură, nepângărită:
„gâtuind cordonul ombilical
sugrumând în pântecul maică-si
se născu el
cu nasul ulcerat de mirosul
fratelui său
putred
şi în pustiu
scoţându-şi cu unghiile măruntaiele
pentru a citi în ele trecutul
revăzu între ei blidul de linte
cutremurându-se de atâta singurătate
îşi mai auzi doar fratele căţărându-se
la cer”.
(Noul Testament de la Maglavit)
Rătăcirea temporală se autopropune sens al unei indecizii, al unei
reflecţii asupra condiţiei umane, stinghere, inflexibile. Eul poetic se
denumeşte în actul formal al carnavalescului identitar, al presupoziţiei
existenţiale. Fratele, care „rătăcitor în timp / porni în căutarea fecioarei
în care / urma să se nască”, împlineşte sacrificiul suprem al
(re)identificării în matricea mascată a umanului. Omul, supus
vicisitudinilor vieţii universale, se poate raporta la condiţia înaltă,
profundă, numai prin instituirea nemorţii, prin nenaştere, prin acordul
tutelar cu fiinţa supremă, cu mama-organică:
„pe strigătul său de naştere
care se petrecu liniar în
noaptea de sacrificiu
gestantă.”
Maturizarea eului poetic, în matricele euforiei și ale umorului
negru, se produce prin întoarcerea spre arca acvatică, a proiecţiei
imaginarului liric, în spaţiul contemporan. Realitatea este tăcută, pentru
că a propune un alt spaţiu, decât cel al cântării și al descinderii
neanunțate, în spaţiul descântat, înseamnă schimbare de registru
stilistic. Ioan Jorz este, acum, poetul marginilor grafiei extinderilor
sociale în spaţiul poeziei.
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Metafora limbajului suferă de un alcool astâmpărat, de o povestire
despre lume, în care se trece prin furcile împlinirilor mature. Este chiar
o adolescentizare a iluziilor. Hiperboreea consimte un spaţiu integru,
unul al pluralităţii monologate, într-o superficială atingere a sufletului
transcendent. Sufleor al iluziei, eul poetic se simte singur, într-un spațiu
al naturalului, al unui joc, cu specificitatea accentuată a tainelor.
Tainele lui Ioan Jorz se prescriu într-un ciclul al cadenţei calme,
liniştite, paşnice, evidenţiind, doar, în final, o explozie nervoasă, de
factură internă. Sinele aude revolta neadaptării, restul, oamenii de
plastilină ai sugestiei lirice, îşi continuă monologul improvizaţiei, în
fundamentele creaţiei artistic-poematice:
„frig şi curva de iarnă,
pe mantaua unui plutonier adjutant,
bătrână oferindu-se.
nu, ghioceii nu-mi vor urla
tristeţea,
visul golit de primăvară nu-mi va
mai prescurta poemul.
nu, nu voi fi cină de taină
anotimpului,
anotimpul lui Gigi din Piteşti.
- sufletul meu n-are nevoie
de cârje – spune Dorin…
de aiurea.
- n-are nevoie pe dracu! – strig eu
nemaiputând continua scrierea
acestui poem, cu mâinile”.
(Ascultând „Radio în blue-jeans”)
Alcoolizarea jorziană se transpune în toposul metaforei exerciţiului
de pauză ermetică. Revolta şi neinspiraţia sunt coordonate ale retragerii
în beţia logoreică. Deschiderea, spre cetatea social-contemporană, este,
pentru eul poetic, înăsprire a sentimentului (re)trăirii estetice a iluziei,
ce atacă fragilă fiinţă umană. Rescris, prin puterea fatală a sciziunii
viscerale, verbul, ce taie alcoolul tare al fiinţării, se subsumează
teluricului, cu miros de asfalt anorganic. Aşadar, starea de beţivănire
înţelege căderea în ironie şi subtilă revocare a omului socialului
prezent.
Mirosul de formol, purificarea extazului, sunt identităţi ale
morfinei uman-divine, ale corpilor, ce sfârşesc în atitudinea solitară şi
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solidară, din centrul universului neînţeles, nepătruns de ochiul atent al
ciclopului-poet. Hiperboreea sentimentală, a descompunerii alcoolizate,
modifică nu numai tensiunea, sonurile, extazul, ci aceasta aduce o
imagine plastică a evoluţiei discursive la Ioan Jorz. Dinamismul rămâne
referent al conexiunii cu inocenţa, cu naivitatea expresiv-adolescentină:
„lor ce le pasă!
miros de sfârşit de lume putrefacţie
de sfinţi formol
noapte a inocenţilor băgându-şi
bastonul alb
în ‹‹mama ei de viaţă›› şi-n
Walt Whitman
stea polară a singurătăţii mele.
- respiră adânc! şi mai adânc!
respiră dracului mai adânc!
până te întorci pe dos
ca o şosetă neglijent
trasă de pe picioru-ţi
tocit până-n umăr…
măcelarii te-aşteaptă
pe lemne iarăşi atârni…”.
(Zombies)
Autoportret la vârsta disperării este o carte a reflecţiei sistematice
a metaforei, prin intermediul căreia se solicită joaca de-a artisticul,
jocul bang-zbang, zbang-bang. Ochiul atent jorzian aduce un lirism de
reflecţie, de atitudine şi viziune. Ceea ce se denumeşte, în actul artistic,
este o întoarcere spre conceptul pragmatic, de explozie a eului modernimaginativ. Prin substituţie, eul-identitate este judecat, perceput în și
prin aşteptare realizării, pe o pânză poetizată, a unei ariadne-inocente,
naive, dispusă în gesturi materne, paterne, de despicare tragi-alcoolizată
a fiinţei.
Ioan Jorz produce, în ultimul poem, al telurizării celeste, Despre
cuvântul ochi, un efect de masă singular-plural, prin imaginile-divine,
social-contemporane, fiorul melancolizării estetice. Lăuntricul se
defineşte prin complexul furiei astâmpărate, prin nuntire cu starea,
tensiunea, trăirea și culoarea nuanţei metaforice. Organicul primeşte,
astfel, valori uman-imaginative, de distilare carnavalesc-mascată:
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„-Ăsta, nu e un cuvânt dom‟le,
ăsta-i suflet de-a dreptul – spuse
întunericul,
lovindu-se la tâmplă cu un
înger alb
plin de ochi ca păunul.
Bang! Zbang!
Distilând lumina, ochiul
stătea acolo,
sub încrengătura sprâncenei,
aşteptând,
aşteptând un înger orb să-l
închidă cu un bănuţ rece. Bang!”
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

IBSEN – LUPTA OMULUI CU SINGURUL SĂU
ADVERSAR PE MĂSURĂ – IMNPOSIBILUL (II)
Copleșitoarea majoritate a femeilor, auzind ceea ce li se cere,
n-ar fi ştiut cum să părăsească locul şi, mai ales, pe bărbatul care
putea să le ceară astfel de „grozăvii”. Şi l-ar fi părăsit nu din
laşitate, cea mai gravă dintre ipostazele respingerii lor vehemente,
ci dintr-un elementar bun-simţ (în care se dovedesc atât de
bogate, destule). Şi, în fond, de ce ai cere altceva decât bun-simţ
unui femei, când existenţa lui atestă prezenţa a numeroase calităţi
susceptibile să inspire, dacă nu iubire, măcar o constantă
consideraţie. Agnes (numele înseamnă pură, curată, castă, deci,
alături de al lui Brand semnifică o realitate umană superlativă) nu
face parte însă din această covârşitoare majoritate a femeilor. Şi,
în consecinţă, rămâne. Or, a rămâne nu înseamnă într-un astfel de
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caz – a convieţui, adică a împărţi cu celălalt binele şi răul, numai
binele şi răul, mare lucru şi atât! –, ci a-ţi lua asupră-ţi până şi
imposibilul, atât de greu de întrevăzut în clipele iniţiale ale oricărei
întâlniri între două suflete gemene. Singurele care pot alcătui
perechea. Ultima şi cea mai înaltă dintre toate posibilităţile fericite
ce li se pot întâmpla unor oameni de sexe diferite.
Cei care au analizat până acum această capodoperă şi-au
făcut un merit din a-l prezenta pe Brand în desfăşurarea sa,
lăsând-o pe eroină – cu nimic mai prejos lui, dimpotrivă,
superioară din unele puncte de vedere – într-un nejustificat con de
umbră. Se ignoră în felul acesta exact aspectul revelator pe care lam menţionat, şi anume acela al sufletelor gemene ale celor doi.
Tot ce întreprinde Brand de acum înainte, tot ce va afirma şi
susţine i se va datora, ca unui alt eu însuşi, Agnesei. De aceea, îi
vom caracteriza împreună. Cum se cuvine unor oameni care au
înfăptuit iniţiala, se pare, stare de androginitate.
Ambele personaje tind spre altitudini sufleteşti şi spirituale.
Una dintre acestea, poate cea mai înaltă, este dragostea pe care
fiecare o poartă celuilalt. Fiindcă o lege nescrisă, dar prezentă în
orice cod al marilor sentimente o constituie reciprocitatea.
Aceasta trebuie să existe pentru a putea vorbi despre deplinătatea
celor implicaţi în monadizare. Căci pe tărâmul omenescului, abia
când doi alcătuiesc o monadă (un alt nume al perechii),
desăvârşirea e cu putinţă.
Brand şi Agnes sunt un suflet în două trupuri, superlativul
absolut al condiţiei umane. Pentru ca acest superlativ absolut să
se constituie într-o realitate distinctă e necesar ca numeroase
puteri sufleteşti să se îngemăneze într-un incandescent miez de
foc care asigură fericita împlinire.
Câteva din aceste puteri sufleteşti de excepţie, antrenate în
fabulosul proces, sunt: dăruirea de sine a unuia faţă de celălalt;
armonia pornirilor instinctive ale amândurora, foarte dificil de
realizat deoarece această zonă respinge orice „programare”
raţională, indiferent ce semn poartă; transfigurarea contrariilor
din surse de conflict etern în resurse benefice veşnice.
Pentru ca zborul lor să continue dincolo de orice hotar – de
spaţiu şi de timp – mai este nevoie de o prezenţă, de lumina
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divină, pogorâtă între ei, lumină divină al cărei nume terestru este
– copilul.
El, copilul, este, în acelaşi timp, cel mai preţios liant, în stare
ca până şi în eventualitatea slăbirii legăturilor existente, nu numai
să le întărească din nou, ci chiar să le asigure dăinuirea pe mai
departe într-un chip care el însuşi le atestă unicitatea
binecuvântată, el este şi un stimulent care îşi determină părinţii
să-şi depăşească mereu stadiul atins anterior, faptă din sfera
performanţelor rare, dar accesibile naturilor într-adevăr
superioare.
Ibsen inaugurează prin Brand şi Agnes acest tip de
ascensionalitate care mobilizează tot ce este mai înălţător în
universul omenescului, fiind secondaţi, într-un mod la fel de
ireproşabil, de Rubek şi de Irene, o altă pereche, înfăptuită însă
după alte legi, dar la fel de exemplară.
Amândoi se dovedesc a fi adepţii unei vieţi întemeiată nu pe
ceea ce este – cumplită fatalitate aproape totdeauna –, ci pe ceea
ce trebuie să fie.
În prima accepţiune, aceea a vieţii aşa cum este – comodă
atitudine care dispensează de orice responsabilitate –, omul se
poate complace la infinit. Şi cum să nu se complacă atunci când
totul este atât de călduţ, de confortabil. Dar cel ce o va face este,
în mod sigur, un iremediabil mediocru!
A doua accepţiune presupune intrarea în funcţiune a unui
comandament pe cât de rar, pe atât de eficient. E vorba de
comandamentul numit datorie.
Viaţa călduţă nu include datoria printre preocupările ei. De
aici, nesfârşitul şir de eşecuri, care o caracterizează. În timp ce
viaţa înţeleasă ca datorie nu se limitează doar la supunerea ei faţă
de alţii, ci înseamnă a se lua în posesie pe ea însăşi şi a-şi stabili
priorităţile care se confundă cu tot atâtea biruinţe.
Şi Brand şi Agnes sunt pătrunşi de una dintre cele mai
dinamizatoare idei care, în formularea autorului scandinav, sună
astfel: „Cel mai scurt drum e cel pieptiş”. Desigur. Dar ce puteri
fizice şi mai ales sufleteşti şi spirituale e nevoie ca el să capete o
realitate durabilă! Fiindcă pieptiş ei înfruntă nu numai drumurile
lumii, ci şi pe cele nevăzute ale individualităţilor care sunt. Şi o
fac, bucurându-se de facultatea aparte a unor astfel de încercări
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de a spori şi nicidecum de a secătui energiile descătuşate. Şi
astfel, cu puteri din ce în ce mai impresionante, Imposibilul însuşi
se recunoaşte în faţa lor – nu învins, el nu poate fi biruit
niciodată, ci îmblânzit şi dispus să-şi transfere întreaga lui zestre
celor ce au izbutit performanţa de a-l îmblânzi. (La fel cum se
întâmplă în cazul Luptei cu Îngerul, invocată anterior, când
omului care a luptat i se revelează noul stadiu atins, acela de etern
beneficiar al roadelor luptei purtate...)
Ajungem la cele mai tulburătoare momente ale piesei – la
moartea propriului lor copil şi a unui gest care urmează acestei
morţi şi săvârşit de Brand. Nietzsche spune că iubirea tolerează
marile greşeli, în schimb cele mărunte i se par de neiertat. Ca şi
când în iubire ar putea fi greşeli mari sau mici. De fapt ea e
singurul compartiment existenţial (mai propriu ar fi să spun
singurul univers) în care alte unităţi de măsură decât absolutul nu
sunt admise. L-am invocat pe filosof (el însuşi un mentor al
dramaturgului analizat) nu ca să-l infirm, ci ca să subliniez,
totuşi, că în dragoste nu sunt recomandabile niciun fel de erori.
Teoretic e uşor de pretins. Practic însă...
Brand le săvârşeşte. În primul rând, rezistând insistenţelor
soţiei de a părăsi locurile acelea neprielnice creşterii unui copil
firav (condiţiile climatice erau aspre, absenţa soarelui fiind cea
mai gravă), motiv care îi va pricinui moartea. Moartea propriului
copil un tată o poate îndura. Greu, nespus de greu, dar poate.
Pentru o mamă însă... Odată cu dispariţia copilului ea însăşi
pleacă, în multe feluri, după el. Ceea ce rămâne este doar o
aparenţă de făptură vie. Dar moartea se spune, că e ceva
inevitabil. Chiar dacă nu te consolezi, te resemnezi cu timpul. Când
însă ţi se dă o lovitură care poate fi evitată, şi când această lovitură
vizează temeiul de rezistenţă însăşi rămas, e revoltător.
Un astfel de act revoltător săvârşeşte Brand. Un act pe care
unii l-ar putea socoti un „fleac”. Înstrăinarea hăinuţelor
decedatului lor copil unei femei sărace care le solicită pentru
propria ei odraslă, în ciuda desperatei împotriviri a Agnesei.
Nu o dată, omul poate purta întreaga povară a universului pe
firavii săi umeri, dar ceva, în aparenţă neglijabil, necântărind mai
mult decât un fulg, îl poate doborî. Fulgul care o doboară pe
Agnes este amintita înstrăinare.
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Brand, în ciuda imenselor sale calităţi, ignoră un aspect
decisiv. Adeseori „obiectele sentimentale” au în inima unei mame
valoarea unor relicve sfinte. Valoare pe care un tată n-o va
distinge aproape niciodată.
Agnes moare, iar prăbuşirea lui Brand nu e nici ea departe...
Ce i-a putut inspira nefericitul gest? Duritatea? Cruzimea?
Sadismul? Ultima posibilitate este exclusă. Un om care posedă un
mare ideal nu săvârşeşte nimic care să cauzeze programatic rău.
Şi încă celei mai dragi dintre toate făpturile. Normele morale care
îl animă şi-l modelează lăuntric, în chip aproape perfect, îi
interzic structural o astfel de opţiune. Cruzime? Puţin probabil.
Din aceleaşi considerente superioare care îl definesc. Duritate?
Posibil. Un predecesor afirmase: „Omul drept e dur”. Or, Brand
este un astfel de om drept. Atunci? Nu o dată ceea ce este drept
dintr-o perspectivă poate fi nespus de nedrept dintr-o alta.
Brand are propria sa dreptate. Dar ea nu coincide cu
dreptatea Agnesei. Dreptatea tatălui e una, dreptatea mamei le
însumează pe toate. Dreptatea tatălui este, măcar într-un fel,
unilaterală. Dreptatea mamei este, în totalitate, adevărată.
Am văzut că propriul său copil moare din cauza fidelităţii
arătate faţă de ideologia căreia i s-a consacrat. Lăudabil lucru dar
care nu trebuie să prevaleze celui de părinte. Şi cum o greşeală
rareori rămâne fără însoţitoare, acum a venit prevalenţa milei faţă
de o sărmană oarecare cu preţul nesocotirii sentimentelor
materne, singurele care rămân întru veşnicie. Nebunie, fiindcă
nebunie este, care va provoca şi moartea soţiei şi iubitei în acelaşi
timp...
Marile personaje, aproape totdeauna, au o deviză lăuntrică,
demnă de a fi înscrisă pe frontonul unui templu, ca faimosul
îndemn: „cunoaşte-te pe tine însuţi”. În cazul lui Brand, dar şi al
Agnesei, această deviză este: „Geniul seamănă unui torent care îşi
croieşte drum spre ocean”.
Metafora lui Ibsen este foarte elocventă. Dintre toate forţele
naturii cea care sugerează, în cea mai mare măsură, vitalitatea,
dârzenia, tenacitatea este nimeni alta decât torentul. Aparent
neînsemnat (faţă de un uragan sau faţă de un fluviu), el înaintează
cu dificultate, dar cu o uluitoare fermitate, reluată de miriade de
ori de la capăt, în condiţiile în care totul pare pecetluit; nu
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întâmplător, el, torentul, este unul dintre simbolurile omeneşti
cele mai percutante.
În ceea ce-i priveşte pe Brand şi pe Agnes, se impune o
necesară precizare. Torentul care le poartă numele îşi despică
drum spre... eternitate. Şi mai mult – îi fertilizează tărâmurile
cum puţine alte forţe cosmice izbutesc să o facă!...
*
Peer Gynt evocă figura unui cunoscut personaj din mitologia
scandinavă. Înzestrat cu curajul vânătorului, dar şi cu o
imaginaţie ieşită din comun (piesa debutează cu replica mamei
sale: „Peer, tu mă minţi”), el e deopotrivă tipul aventurierului şi
al căutătorului de idealuri, având unele similitudini cu tipul
goethean al lui Faust, tratat însă într-un registru în care legenda şi
realitatea se întrepătrund, luând, rând pe rând, când un aspect
serios, când unul hazliu.
Ne aflăm, de fapt, într-o permanentă interferare ale celor
două planuri de parcă, în accepţiunea lui Ibsen, ele sunt constant
părţi constitutive ale condiţiei umane. Realitatea e verosimilul în
timp ce legenda sugerează idealitatea fără de care nicio existenţă
omenească nu e demnă de acest nume.
Una din autocaracterizările sale ni-l înfăţişează astfel: „Ah,
să m-avânt ca pasărea-n tărie,/ să intru-n scalda vântului tăios!/
Să zbor! Să mă cufund în apa vie/ a soarelui... Să mă ridic de
jos.../ Să trec hotarul mărilor de sare,/ să mă ridic şi să ajung mai
mare/ decât măreţul împărat englez!”
Încercând să-i pătrundem sensurile, constatăm că principalul
său atribut este... nemăsurarea, „vină” pentru care anticii elini îl
condamnau pe om la grele încercări. Ca şi în cazul lui Brand,
avem în faţă un erou căruia viaţa i-a fost dăruită ca s-o
transfigureze într-o necontenită întrecere cu propriile sale limite.
Dar, de data aceasta, terenul nu-l mai reprezintă morala, ci
disponibilitatea atât de caracteristică oricărei condiţii umane de a
gusta câte ceva din tot ce natura oferă cu o neasemuită
generozitate. Suplimentar, eroul îşi propune o confruntare nu
numai cu sine, ci şi cu cosmosul însuşi faţă de care s-ar vrea o
pasăre mai puternică decât firea, gata să resimtă energia solară ca
pe un izvor neîncetat de regenerare. Faţă în faţă până şi cu ceea ce

60

este mai inospitalier pe această planetă, să găsească suficiente
forţe prin care să se redreseze! În plus, ceea ce Brand nu vădeşte
nicio clipă, să se raporteze la cineva mai important decât el
însuşi, dar, care, în epocă, reprezenta absolutul puterilor sociale,
împăratul englez (care era, paradoxal, o împărăteasă cu nume
predestinat – Victoria!).
Dacă Brand este o fire autoritară (de fapt, tiranică), Peer
Gynt pare întruchiparea celui mai perfect liber arbitru,
conferindu-le tuturor dreptul de a se purta potrivit propriei firi, cu
alte cuvinte de a depinde numai de ei înşişi realizarea lor ca fiinţe
animate de convingerea că nimeni nu mai este ca ele.
În chip firesc, o astfel de concepţie îl va duce pe Peer Gynt
însuşi la nevoia de a fi el însuşi, statut comparabil cu al unei
zeităţi, în cazul în care procesul formării nu se abate de la legea
lăuntrică existentă în fiecare. Mobilul acestei legi lăuntrice nu
este altul decât voinţa, în sensul ei schopenhauerean, de factotum
universal. Graţie voinţei pe care o căleşte în cele mai diverse
împrejurări, el devine un om apt să întruchipeze, în spaţiul
propriei sale vieţi, miriade de destine de o cuceritoare varietate în
unitatea ei.
Întrebarea, care se pune, este dacă astfel de personaje au vreo
contingenţă cu posibilul tipar al realităţii? Dacă reflectăm însă
constatăm că autorul e liber să atribuie personajului său orice
înfăţişare cu condiţia ca aceasta să exprime omenescul într-un
mod substanţial. Or, Peer Gynt întruneşte această doleanţă. Cu
alte cuvinte, totul este permis cu o condiţie: ca tot ceea ce îşi
îngăduie cineva să aibă măcar o latură bună. Iar latura bună a lui
Peer Gynt este că el demonstrează, în alt fel decât Brand, că
Imposibilul este adevăratul element de realizare umană.
Marele atu al eroului ibsenian îl constituie imaginaţia sa
ieşită din comun. Iar unde imaginaţia dictează propriile sale
ordine de zi, ţelurile, himerele, idealurile abundă. Ţelurile,
urmărind întruparea lor pe tărâmurile realităţi, himerele (în sensul
elin de dorinţă nemăsurată care poate submina orice făptură
umană până la a o înstrăina de ea însăşi) pot – dacă nu să
perforeze munţii, să sară peste ei –, iar idealurile, ei bine,
idealurile sunt tainicele motoare nevăzute ale oricărei ascensiuni
umane notabile.
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Unde pot duce toate acestea? La paradoxul că, locuind într-o
colibă pierdută în munţi, izolată de restul lumii, să ai măreţul
sentiment că reprezinţi totul. Pe „frontispiciul” amintitei colibe,
Peer Gynt a scrijelit nici mai mult nici mai puţin decât –
„Împăratul lui Însuşi”.
Care sunt antecedentele acestui „Împărat”? Vânătorile lui
extraordinare sunt închipuite. Singura sa luptă a fost cu un fierar
din propriul sat. Iar cea mai eclatantă performanţă –
compromiterea unei tinere mirese pe care o „răpeşte”, fiindcă
participanţii la nuntă şi-au bătut joc de el.
Munţii îi apar ca un fel de alter-ego după care ceea ce este
mai bun în firea sa tânjeşte neîncetat. În acest spaţiu, numai în
acest spaţiu, imaginaţia lui nu cunoaşte nicio îngrădire. Mai mult,
aici întreaga suflare pare să-l aprobe, arătându-se încântată de
prezenţa lui.
Un om ca Peer Gynt ar trebui să afle curând că anumite
sărituri peste cal pot deveni foarte primejdioase. Ar trebui să
înveţe, dar n-o va face niciodată. Şi de ce ar face-o când tot ce i
se întâmplă pare să aibă o noimă a sa, distinctă, menită să-l
întregească...
Imaginaţia lui e atât de intensă încât aude duhurile munţilor
vorbindu-i. Şi, deşi e avertizat de ele că e primejdios contactul,
perseverează în dorinţa de a le identifica.
Iniţiativele sale merg mai departe. Vine în legătură cu trolii,
fiica regelui acestora îl „onorează”, înfăţişându-i-se în zdrenţe şi
călare pe un porc, dar el din nou recurge la magica sa facultate şi
o transfigurează mental într-o arătare frumoasă. Ceea ce-i
pretinde este ca şi ea să vadă în sărmana casă a mamei sale un ...
palat.
Imaginaţiei îi ia locul fantezia. Prima se păstrează între
limitele posibilului, a doua îşi creează propria sa realitate,
aproape totdeauna opusă celei autentice. Fantezia sa devine din ce
în ce mai năvalnică. Descins în ţinutul trolilor, vrea să-i convingă
şi pe aceştia că infernalul lor tărâm este strălucitor; mâncărurile
lor necomestibile le laudă ca fiind delicioase, iar mişcărilor
dezarticulate şi deocheate, în acelaşi timp, le va spune că sunt
dansuri cum altele nu pot fi.
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Pactului propus de troli însă el îi opune un veto categoric şi
aceasta deoarece preferă să nu renunţe la niciunul din atributele
specifice lui.
Sarabanda aventurilor lui Peer continuă. Ajuns pe
meleagurile americane, el devine un foarte priceput om de
afaceri, transformând totul – până şi negustoria de sclavi – într-o
sursă de câştiguri despre care susţine că este îndreptăţită de
Dumnezeu.
În peregrinările sale descinde pe continentul african unde a
fost „debarcat”, de fapt abandonat de „colegii” săi de
malformaţiuni financiare. Bucuria escrocilor însă e de scurtă
durată. Yachtul pe care aceştia şi-l „însuşiseră” nici nu s-a
depărtat de ţărm că a şi explodat. Prilej ca Peer să exclame:
„Dumnezeu mi-e totuşi Tată, dar un Tată cam costisitor”.
Deşertul în care se trezeşte părăsit se arată favorabil, ivindu-i
în cale un superb cal alb pe care, încălecându-l, cei care-l
întâlnesc sunt convinşi că-L au în faţa lor pe Mântuitor.
Consideraţia pe care i-o arată tribul de arabi e interpretată de
erou în favoarea sa. (De fapt, personajul nostru este prototipul
omului care preface în aurul maximei preţuiri faţă de sine tot ce i
se întâmplă. Soluţia sigură a reuşitei universale. Ibsen a intuit,
imaginându-l pe Peer, că aventurierul, indiferent de hramul pe
care îl poartă, are nevoie, în primul rând, de o viziune categoric
optimistă asupra lumii, în general şi asupra vieţii, în special. Fără
o astfel de concepţie, numeroasele obstacole întâlnite în cale s-ar
transforma curând în piedici insurmontabile care ar duce
inevitabil la abandonarea modului de trai de până atunci. Ori ce sar face lumea dacă aventurierii nu i-ar colora existenţa atât de
divers? I s-ar părea ei înşişi că viaţa nu mai merită să fie trăită...).
Întâlnind-o pe tânăra dansatoare care, făcând-o pe
îndrăgostita, nu urmăreşte altceva decât să intre în posesia
bunurilor lui, îl readuce la stadiul iniţial – de om lipsit de orice
mijloace.
Cum însă norocul îl ajută pe omul care nu-şi pierde buna
părere despre sine, şi acum, Peer are prilejul de a cunoaşte în
preajma Sfinxului pe un turist uluit de revelaţia datorată lui Peer
care se recomandă pe sine ca fiind Sfinxul pe care vizitatorul îl
admiră.
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Răspunde invitaţiei de a-l urma pe străin la un club din Cairo.
Dar, spre stupefacţia lui Peer, respectivul club nu era altceva
decât un... balamuc. Aici i se întâmplă lui Peer două lucruri pe
care nu le va putea uita niciodată. Asistă la moartea adevărului
absolut şi este încoronat de pacienţii respectivului lăcaş ca
Împăratul lui Însuşi.
Întâlnirea, pe care o are cu Topitorul de nasturi (nimeni altul
decât Moartea), îi prilejuieşte veşnicului iscoditor posibilitatea de
a amâna Inevitabilul. Din nou. Deoarece altădată, pentru a-şi
asigura supravieţuirea, l-a îmbrâncit, cu brutalitate, pe cel cu care
împărţea resturile epavei tocmai scufundate.
Oricât ar fi de palpitantă viaţa, ineluctabilele scadenţe vin.
Una dintre ele este... bătrâneţea. Şi o astfel de vârstă atinsă
generează unul şi acelaşi gând al revenirii pe meleagurile natale.
S-ar părea că e una din legile inextricabile care conduc existenţele
umane la apariţia respectivului gând şi imperativitatea cu care
tinde să le elimine pe toate celelalte, în aşa fel încât dorinţa
trebuie să-şi găsească întruchiparea.
Aici, în zburdalnicele sale tinereţi, Peer izbutise să-i inspire
dragoste unei fete nevinovate. Anii au trecut, dar fata, devenită ea
însăşi o făptură atinsă de ani, a continuat să-l iubească. Această
iubire este marele noroc al lui Peer Gynt.
La a doua întâlnire cu Turnătorul de nasturi, hâtrul i-a pus o
întrebare – simplă în aparenţă, complicată în fond, mai ales
pentru cineva excesiv egocentric ca eroul nostru.
Recurgând iarăşi la binecunoscuta-i abilitate, Peer a reuşit să
amâne răspunsul datorat insistentului său însoţitor.
Faţă în faţă cu Solveig, aventurierul nu ezită să-i pună
fatidica întrebare: „Unde am fost eu însumi cât am lipsit de-aici?/
Eu cel întreg, deplinul, pecetluit pe frunte/ de Dumnezeu, eu
însumi unde am fost? Răspunde!”
Acestei întrebări de viaţă sau de moarte, de izbăvire sau de
veşnică damnare, minunata femeie îi răspunde: „În dragostea,
nădejdea şi credinţa mea!”
În personajul acesteia, Ibsen a concentrat o aleasă idealitate
în stare să acţioneze, chiar şi de la distanţă, asupra nefericitului
destin al eternului căutător de mereu altceva care a fost Peer
Gynt.
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Sugestia, pe care Ibsen ne-o face, este că un om care are
imensa şansă de a fi inspirat dragoste unei femei cu o nobilă
ţinută sufletească, cum s-a dovedit a fi Solveig, nu poate fi
condamnat niciodată la o pedeapsă ireversibilă.
Înseamnă că el însuşi a avut incontestabile merite (de care na devenit conştient niciodată, dar pe care le-a intuit aceea ce l-a
îndrăgit, admirabilă subtilitate căreia aproape fiecare bărbat îi
datorează „salvarea” sa), merite ce-l împiedică pe Turnătorul de
nasturi să-l recicleze până când va şti răspunsul.
Răspuns care nu este altul decât: „Omule, fă-te iubit şi vei fi
înveşnicit”.
Ibsen crede în arta, ştiinţa şi răbdarea femeii de a-l înveşnici
pe bărbatul iubit.
Întremătoare perspectivă!...
*
Constructorul Solness este penultima dintre piesele lui Ibsen.
Între cele analizate anterior şi ea e un arc de timp de aproape trei
decenii (1866, 1867 şi 1892). Un arc de timp sub care s-au ivit
alte mari creaţii demne de a fi comentate şi ele, dar care n-au
intrat în perimetrul temei propuse.
Solness este un om aparte. O spune el însuşi atunci când se
auto-caracterizează magistral, dezvăluindu-se în toată amploarea
sa: „Fac parte dintre oamenii cu totul ieşiţi din comun, oameni
aleşi...” Ce megaloman, am putea fi tentaţi să spunem. Dar
Solness nu este unul dintre aceştia, definiţi de o excesiv de bună
părere despre ei înşişi, deşi nicio notabilă calitate nu le
îndreptăţeşte atât de elogioasa autorecomandare.
Solness este unul dintre puţinii oameni în care înflăcărarea şi
luciditatea sunt nedespărţite. Înflăcărarea înlesneşte accesul la
entuziasm, luciditatea subliniază ce le mai lipseşte pentru a
corespunde imaginii lor despre sine. Cu alte cuvinte, primejdia
atât de frecventelor automistificări, infirmitate foarte generalizată
printre inşii comuni, care, dacă nu se îmbată singuri cu
superlative, ştiu că nimeni n-o s-o facă, este exclusă, încă din
start, în cazul lor. Autocaracterizarea continuă: „…îl înzestraţi cu
darul... cu puterea de a-şi dori un lucru, de a-l voi să-l aibă cu tot
dinadinsul... de a-l cere, cu gândul numai, dar cu atâta forţă, cu o
forţă de neclintit, încât până la urmă, trebuie să-l dobândească...”.
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Impresionant autoportret. Confirmat punct cu punct de tot ce
i s-a întâmplat şi i se va mai întâmpla şi mai departe.
Cel mai împovărător astfel de lucru cerut cu gândul numai,
dar cu o forţă de neclintit, este acela al incendiului dorit să se
petreacă pentru ca marea, dar greoaia casă, zestre a soţiei sale, să
dispară, lăsând locul liber pentru noi construcţii mai în spiritul
vremii sale. Lucru cu neputinţă în condiţii normale fiindcă ea se
crampona de tot ce-i aparţinea cu o îndărătnicie a omului care se
ştie că nu e iubit (iar pentru o femeie, absenţa iubirii întrece orice
blestem îngrozitor posibil).
Incendiul atât de dorit se şi produce, dar în cu totul alte
circumstanţe decât le-a vrut el. Visa să izbucnească în absenţa
soţiei şi a copiilor, dar el s-a dezlănţuit în timpul nopţii şi cei doi
băieţi, încă mici, n-au putut fi salvaţi.
Străvechiul adagiu – omul propune, Dumnezeu dispune – nu
l-a exceptat nici pe el. Mai bine zis pe un om ca el. De ce?
Deoarece orice conştientizare satisfăcută, atunci, în tinereţe, a
unor neobişnuite puteri nu rămâne nesancţionată tragic. Nu poate
rămâne. Şi nu poate rămâne deoarece, în felul acesta, omul se
substituie Aceluia care are grijă de cei ce i se încredinţează, şi nu
de aceia care sfidează, din ignoranţă, ceea ce nu s-ar cuveni.
În alt loc, Solness îşi continuă confesiunile, mai propriu-zis
îşi desăvârşeşte autoportretul; „Asta numeşte lumea a avea
norocul de partea ta. Dar eu am să-ţi spun ce simţi când ai acest
noroc”.
Este anticipată aici formula atât de percutantă a lui Camil
Petrescu – „Câtă luciditate, atâta existenţă şi deci atâta dramă”.
Solness cunoaşte atât privilegiile, cât şi handicapurile condiţiei
sale de excepţie. Solness-Ibsen sugerează că destinul unui creator
de anvergură ar trebui să fie cel mai puţin invidiat deoarece e
determinator de catastrofe.
„Simţi aici, în piept, continuă protagonistul, o rană vie, o
bucată de carne de pe care ţi s-a smuls pielea”.
Într-adevăr, nimic nu e mai dureros decât o astfel de „carne
vie”, cum se spune. Tot ce vine în atingere cu ea produce
suferinţe greu imaginabile. Iar o astfel de „rană”, atât de expusă,
cum pare cea a lui Solness, este o interminabilă sursă de noi şi noi
sfâşieri.
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„Iar ajutoarele şi slujitorii se duc să jupoaie de piele alţi
oameni, pentru a-mi înveli rana mea, pentru a mi-o închide”.
Cumplit! Suferinţa naşte suferinţă. Simte nevoia s-o facă. Şi
culmea! Găseşte „ajutoare” şi „slujitori” care fac adevărate
incursiuni de jaf în speranţa ameliorării. Dar oare se poate
întâmpla o astfel de îmbunătăţire? (Înainte de afla răspunsul se
cuvine să menţionăm subtila intuiţie psihologică ibseniană a
existenţei factorilor amintiţi în ghilimele, care se pare că
populează lumile lăuntrice ale oamenilor excepţionali. Ideal ar fi
ca aceste ajutoare şi slujitori să efectueze doar activităţi menite să
confere un coeficient de mai bine vieţilor celorlalţi. Dar între
idealitate şi realitate apar nenumărate motive de divorţ care
împiedică realizarea primei şi sporeşte şansele de reuşită ale
secundei.
Or, astfel de inversare nu poate să nu ducă la deznodăminte
împotriva firii. Este ceea ce se produce şi în cazul lui Solness ...).
„Şi, totuşi, rana nu se vindecă niciodată, nu se închide
niciodată!”
Constatarea sună a verdict. Iar acest tip de verdict transformă
cumplitul în ceva mai mult decât cumplit. (Dacă poate exista aşa
ceva! Din nefericire nu numai că poate exista aşa ceva, dar unii
acreditează chiar ideea că este inevitabil să se întâmple astfel ...).
Ibsen imaginează, aşadar, un soi de suferinţă perpetuă, care
cu ce ar putea fi comparată? Oare nu cu un infern aflat „la
purtător”? Ca un fel de cec „în alb” pe care destinul îl
încredinţează aleşilor săi. „Sunteţi aleşi? Las‟ că vă arăt eu vouă
ce înseamnă o astfel de calitate-defect”, parcă-l auzim pe Fatum
exprimându-se. „N-aţi dorit asta, desigur. Dar orice privilegiu
solicită o dobândă. Şi cum alesul este o sumă de privilegii, e drept
ca şi dobânda pretinsă să fie corelată cu ele. De aceea va fi
infinită”.
Altfel spus, „infernul nu sunt ceilalţi” cum afirmă Sartre, ci
rănile sortite să rămână în permanenţă deschise pe care, sau de
care, se lovesc sau mai curând în care lovesc, nespus de dureros,
până şi cele mai inofensive sau chiar binefăcătoare adieri.
Iar apogeul replicii: „O, dacă ai şti cât poate să ardă şi să te
macine câteodată” este de un cutremurător adevăr. Şi se pare că
va dura cât universul însuşi.
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Cea mai emblematică idee solnessiano-ibseniană este însă
aceasta: „Imposibilul încearcă întotdeauna să te cheme, să te
atragă”. Oare de ce o face? Nu pentru că vede în om, aşa cum
omul distinge în Imposibil, pe singurul adversar demn de a fi pe
măsura celuilalt?
Ce ar fi aflat omul despre sine dacă nu s-ar fi declanşat în el,
cu milenii înainte, nevoia de a se întrece cu Imposibilul?... Cum
ar fi arătat de-a lungul vremurilor această planetă dacă n-ar fi fost
înnobilată de disputa Om – Imposibil?
Întrebările de acest gen se pot înmulţi la nesfârşit ...
*
Ultima operă dramatică a lui Ibsen – Când noi, morţi, vom
învia (1900) – poate fi considerată testamentul creatorului. Dar
totodată şi o dezbatere asupra condiţiei umane şi asupra
problemelor artei.
Poate fi considerată un testament literar (şi nu numai literar!),
deoarece prin ea aici Ibsen concluzionează asupra chestiunilor
majore, revenite ca leitmotive de-a lungul întregii sale creaţii
dramatice (şi implicit în propria sa viaţă, ea însăşi, o capodoperă
în felul ei).
Cea mai distinctă dintre teme este aceea a relaţiei dintre artist
şi singura realitate care poate să-i inspire teamă – moartea.
„Teamă” e, poate, impropriu spus, mai în spiritul dramaturgului şi
protagonistului său, ar fi să spunem – neliniştea. Teama îl pune
pe om într-o stare de inferioritate faţă de cel ce i-o inspiră; omul
se simte dintr-o dată copleşit de ceea ce i se poate întâmpla şi, în
consecinţă, putem asista la o metamorfozare dintre cele mai
surprinzătoare. În vreme ce neliniştea (să ne amintim frumoasa
definiţie hegeliană – „omul este nelinişte, deci spirit”) e capabilă
să instituie în viaţa celui care o trăieşte o sporire a intensităţii cu
care simte totul, intensitate care-l poate duce pe culmile
extazului. Or, existenţa unui creator autentic ce este oare decât o
necontenită luptă şi un permanent extaz ?...
Rubeck, un sculptor de succes. Ibsen nu întâmplător optează
pentru calitatea de sculptor a protagonistului său deoarece el
însuşi, ce a durat în piesele sale dacă nu oameni sculptaţi în cea
mai trainică dintre marmorele posibile (am numit eternitatea), dar
dublat şi de o autentică vocaţie artistică are sentimentul că viaţa
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pe care o duce în afara creaţiei propriu-zise nu este altceva decât
un soi de moarte anticipată. După cum tot un soi de moarte este
viaţa unui om care nu iubeşte. Sau care nu mai iubeşte.
Iubirea, pentru Ibsen, a reprezentat piatra unghiulară a
oricărui edificiu uman reprezentativ. Brand iubeşte şi este iubit.
Peer Gynt are şansa de a fi iubit chiar dacă n-are conştiinţa
reciprocităţii. (A iubi a fost socotit dintotdeauna mai important
decât a fi iubit. Iar femeile, mai ales femeile, ştiu tare bine ce
înseamnă aşa ceva. Spre marele lor merit. Şi ... indicibila lor
fericire ...) Solness e disputat deopotrivă de nevoia unei afecţiuni
(fie ea şi a unei fetiţe de zece ani căreia îi promite să-i
construiască, „atunci când va creşte, un castel cum nimeni nu are
în lume”) şi imperativul construirii unor case în care sufletul să se
simtă în largul său, dar şi de înălţarea templului numit „eu
însumi”. (Templu pe care năzuiesc să-l dureze toţi protagoniştii
ibsenieni).
Rubeck cunoaşte o complexitate superioară care îl şi
recomandă drept un pisc suprem al lanţului de munţi care sunt
personajele de căpetenie ibseniene. Complexitatea lui Rubeck e
rezultanta purităţii de care dă dovadă pe durata sculptării
capodoperei sale – niciun efluviu necurat nu s-a insinuat măcar
spre frumoasa femeie care i-a pozat, în ciuda nurilor deosebiţi ai
acesteia, care l-ar fi provocat pe oricare alt bărbat. (Dovadă,
ulterioarele ei cuceriri, al căror număr ar fi fost cu neputinţă să fie
înregistrat de vreun răboj).
Rubeck adoptă o absolută castitate din respect faţă de opera
sa în curs de elaborare, de parcă aceasta ar fi fost fiinţa vie şi nu
fascinanta Irene. (Întotdeauna nu se poate stabili în ce măsură îi
este îndatorat creatorul modelului care-l inspiră. Şi aceasta
deoarece invizibilele conexiuni care se stabilesc, în ciuda ambilor
participanţi, la „oficiere”, posedă propria lor încărcătură afectivă,
aptă să genereze reuşite legături ieşite din comun. Cum se pare că
s-a întâmplat şi în cazul Rubeck-Irene. Dacă nu cumva chiar
Irene-Rubeck ...).
În răstimpul intervenit după terminarea statuii, el se va
căsători. Dar, aşa cum se petrec de obicei lucrurile în astfel de
împrejurări, abia după ce constată ameţitoarea prăpastie care se
cască între cele două soiuri de femei – actuala, o natură vulgară,
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în care teluricul e la mare preţ, şi precedenta, modelul, o fire
contemplativă, interiorizată, de o remarcabilă bogăţie sufletească
– realizează imensa pierdere suferită.
Viaţa se cere continuată şi cuplul atât de nefiresc se simte oriunde
mai bine decât în propria casă. Aşa se face că ei sunt mai mult pe
drumuri, dar senzaţia de pustiu nu este diminuată astfel. Dar oricum
se suportă mai uşor unul pe celălalt în astfel de locuri „străine” decât
în incinta locuinţei lor care n-a avut şi nu are şanse să devină vreodată
un cămin.
Locuinţa este un spaţiu „împărţit” de două sau mai multe
persoane, dar e un spaţiu impropriu menţinerii vieţii sufleteşti şi
cu atât mai puţin celei creatoare. În vreme ce căminul, oricât de
restrâns, poate fi asimilat universului întreg în care cei doi se simt
în largul lor, contribuind fiecare la împlinirea celuilalt.
Într-o oarecare staţiune montană, Rubeck o reîntâlneşte pe
Irene, iar soţia lui legală îşi găseşte partenerul potrivit în persoana
unui individ la fel de terre à terre ca ea. Or, în astfel de
circumstanţe, minus cu minus fac plus, spre deplina satisfacţie a
celor implicaţi, în vreme ce infinitul unuia şi infinitul celeilalte
înfăptuiesc absolutul.
Între Rubeck şi Irene are loc atât de râvnita revelaţie trăită de
doi oameni cu aceeaşi structură sufletească elevată. Relaţia este
atât de extraordinară încât trupurile lor nu mai contau deloc în
consolidarea conexiunii (cum se cam petrec lucrurile de acest gen
de obicei).
În întregime lumini lăuntrice şi Rubeck şi Irene se lasă
purtaţi de suflul cosmic atât de favorabil ori de câte ori se
împlineşte miracolul unei astfel de apropieri. Nimic nu mai e
indiferent sau lipsit de importanţă, totul, ca într-un alai nesfârşit,
îi întâmpină pe cei ce înfăptuiesc perechea, cu braţele încărcate
de daruri, cu ochi scânteietori de bucurie, cu convingerea că în
astfel de momente se desăvârşeşte lumea întreagă.
Sfârşitul piesei este simbolic. Cum a fost de altfel întreaga ei
desfăşurare. Rubeck şi Irene urcă spre pisc. Cam la jumătatea
urcuşului, nori grei de iminentă furtună cuprind cerul. În goană
mare, cuplul teluric se grăbeşte să ajungă la poalele muntelui spre
a se pune la adăpost. La antipodul lor, celeştii îndrăgostiţi simt
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nevoia să urce în continuare sus, acolo unde au trăit nedespărţiţi,
în tot răstimpul cunoştinţei lor, iubirea lor ignorată.
Rubeck şi Irene urcă. Deşi ştiu că acest urcuş va fi ultimul ...
Ultimul?! Cine poate şti ce-i aşteaptă „dincolo”. De ce n-ar fi
şi moartea însăşi doar ceva de dincolo de zare? Ori tot ce vine
dintr-un astfel de dincolo de zare e un nou început.
Un nou început ... desăvârşit.
S-ar putea crede că Ibsen, la şaptezeci de ani, atâţia are când
termină piesa, continua să aspire spre înălţimile atât de dragi
tuturor protagoniştilor săi de excepţie. Protagonişti, care – cu o
excepţie – Peer Gynt, se vor prăbuşi inevitabil în timpul
temerarelor escaladări.
Şi, fiindcă caracterul autentic anticipează, prin intermediul
personajelor pe care le iubeşte, propria soartă, Ibsen însuşi se va
prăbuşi. Din piscul revelaţiei depline în abisul totalei
necunoaşteri. Ultimii ani, Ibsen şi-i petrece, deprinzându-se să
înveţe din nou ... alfabetul. Fără speranţă însă.
Am amintit această situaţie pentru a sublinia ceva aflat la
antipodul ei. Marile lui personaje cunosc starea de tinereţe fără
bătrâneţe graţie căreia le vedem umblând printre noi. Surâzândune, dinamizându-ne. Aşa cum le stă bine unor eternităţi ca ele.
Cât despre Ibsen ... El este mai viu ca niciodată. Aşa a fost
când omenirea întreagă i-a serbat centenarul şi când autorul
Cuvintelor potrivite scria că în piesele sale „şopteşte ca-n scoicile
de sidef, din nămolurile granitice, vocea care a vorbit o singură
dată, atunci când spiritul se purta pe ape, între luciul negru şi
întuneric”. Aşa este şi acum când bicentenarul se apropie cu paşi
mari. Şi ciudat, în pofida celor aproape două sute de ani pe care-i
va avea, figura lui pare neverosimil de proaspătă, poate chiar mai
proaspătă decât în vremea tinereţii lui propriu zise. Ce s-a putut
întâmpla?
Nimic altceva decât obişnuita minune care se petrece ori de
câte ori un om izbuteşte să-şi transfigureze viaţa în nemurire.
Este cea mai rară dintre performanţe. Dar Ibsen a înfăptuit-o!
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TEREZIA FILIP

CHEIA DE AUR –SIMBOL HERMENEUTIC
ȘI COD LIRIC EMINESCIAN
Parcurgerea în lectură critică a unui univers imaginar
complex, încifrat și interpretabil doar printr-o grilă culturală și
istorică, echivalează în plan simbolic cu ceea ce numim
traversarea labirintului. Cheia de descifrare a unui astfel de
univers sau de text ne-o oferă Eminescu în chip simbolic în
țesătura unuia din marile poeme. Vorbim aici de Memento mori.
Calea de acces în orice țesătură hermeneutică este facilitată
de obţinerea sau deţinerea codului poetic specific, fapt ce îi
impune cercetătorului o apropiere, dacă nu chiar o echivalare a sa
în plan cultural, filosofic şi spiritual cu creatorul operei
investigate. Aceasta e în sens general, cheiade aur1 care permite
lectorului/vizitatorului ori criticului avizat să intre în spaţiul
1

Cf. Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, vol. I, Traducere din
limba germană de Dana Petrache, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002, pp.
92-93: „Cheia/cheile sunt atribuite simbolic sfinţilor (Sf. Petru, păzitorul
porţilor cerului), papilor, regilor sau guvernatorilor vreunui oraş – iar în
francmasonerie, maeştrilor şi trezorierilor. Cheia de aur face parte din
perechea de chei de pe stema papală ce reprezintă autoritatea supremă,
pontificală, ea este «cheia care leagă»”.
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misterios care este opera poetică, să se orienteze în el, să-i atingă
și să-i relevesensurile. Acesta e privilegiul spiritual – de-a fi
„mosafirul zeului”, cum se exprima metaforic Nichita Stănescu2.
Necunoaşterea codului poetic subtil şi necesar unei astfel de
aventuri deloc facile îl rătăcește pe căutător şi blochează accesul
la sensurile hermeneutice. Un alpinist cu experienţă în Himalaya
afirma deunăzi că accesul sigur pe piscuri se poate face numai cu
oxigenul natural al plămânilor corpului, anume pregătit pentru
aceasta. Aventura hermeneutică e similară alpinismului, întrucât
vizează fiinţa însăşi a căutătorului capacităţile și performanţele ei,
cercetătorul și potențele sale, şi nicidecum artificiile sau
improvizațiile, bune pentru efecte de moment.
Dacă pentru creator, a visa, a proiecta prin reverie poetică3 ori
prin cunoaștere și meditaţie filosofică, prin elan mistic ori prin zel
constructiv,forme şi lumi simbolice semnifică a concepe, a
viziona şi a elabora lumi imaginare,și receptareaoperei obligă la
acelaşi parcurs cognitiv şi imagistic implicându-l pe cercetător
într-un efort ce echivalează cunoaşterea şi tensiunea intelectuală,
elanurile şi reveria creatorului. Prin urmare, traseul lecturii
hermeneutice e similar cu cel al creaţiei înseşi, iar efortul
hermeneutului îl reiterează pe cel al creatorului.A cunoaşte astfel
re-iterativ un univers, o operă, un sistem imaginar reprezintă nu
doar de-codificarea universului auctorial, ci chiar un act de
complicitate ce-i apropie pe cei doi ori echivalează ipostazele
receptor-autor.
Adoptând, pentru a traversa labirintul imaginar eminescian,
codul simbolic specific la care obligă orice hermeneutică
poetică,criticul/hermeneutul va uza de un instrumentar specific –
recuzita dintotdeauna a călătorului sau a eroului mitic supus unor
dificile probe de forţă, curaj, temeritate, iscusinţă etc. Aceasta,
2

Metaforă a unei cunoaşteri spirituale superioare ori a condiţiei
creatoare, utilizată de Nichita Stănescu în poemulÎnvăţăturile cuiva către fiul
său.
3
Reveria are drept efect, construcţia imaginară; ea este, după
Bachelard, una din funcţiunile cele mai selecte ale psihicului omenesc.
Imaginaţia este o abilitate a minţii ce-şi are rădăcinile în resursele arhetipale
ale subconştientului - vezi G. BACHELARD, Poetica reveriei

73

pentru că orice traseu imaginar este implicit unul hermeneutic şi
iniţiatic, tot aşa cum orice hermeneutică poetică mitică sau
mistică este în fond un excurs existenţial, ce are puterea și
efectul experienței concrete, dacă ne gândim la Ulise şi la drumul
său spre Itaca, la Dante peregrinând prin cercurile Infernului, ori
la Tezeu în labirint, la personajele de basm ce înfruntă şi depăşesc
succesiv un număr de obstacole.
La începutul poemului Memento mori – sinteză poetică a
imaginarului eminescian şi piatră de încercare pentru cercetătorul
ce se încumetă a intra în acest univers poetic–Eminescu
sugerează un astfel de cod hermeneutic şi simbolic reprezentat de
cheia de aur. Simbol ambivalent, cheia/cheile de aur îi oferă
celui care le capătă 4 , le deţine şi le mânuieşte, puterea de-a
accede la înţelesuri tainice şi sacre. Dublul simbolism al cheii
sugerate aici îi vizează în mod egal şi pe creatorul care leagă,ţese,
închide sau încifrează sensuri, şi pe receptorul tentat/preocupat să
le dezlege. Cheile de aur eminesciene sunt cuvintele meșteșugite
ce permit accesul la un sens tainic al lumii sau al istoriei, închis în
mit, încifrat în «posomorâtulbasmu‟», tutelat de o magică putere
ce ar sta tocmai într-un cod al limbajului, în vraja poetică a
vorbelor vehiculate cu o anumită măiestrie, fie pentru a cripta
poetic sensuri, fie pentru a le descifra şi înţelege. Sau, probabil,
și pentru una și pentru alta din cele două întreprinderi specifice
insului ce operează cu instrumentarul cuvintelor.
Intrarea în lumea imaginară a poemului este magistrală, stă
sub semnul mitului - visul de aur al omenirii. „Turma visurilor
mele eu le pasc ca oi de aur/ Când al nopții întuneric, înstelatul
rege maur/ Lasă norii lui molatici înfoiați în pat ceresc, […]
Când în straturi luminoase basmele copile cresc.” (Memento
mori) Poetul pare a fi pătruns cu imaginația până în acele timpuri
mitice în care basmul sau mitul era și delectarea, și forma de
cunoaștere a adevărurilor vieții voalate în simbol. Metaforele
„turma visurilor … ca oi de aur” și „basmele copile” conduc în
4

Cf. Hans Biedermann, op. cit. pp. 92-93: Cheia este „un instrument
simbolic ce caracterizează «puterea de-a dezlega şi a lega» a celui care-o
poartă”, după cum în heraldică, simbolul cheilor reprezintă „puterea deplină
de-a deschide şi de-a închide” – Bröckler apud Hans Biedermann
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orizontul mitic. De la bun început poetul disjunge lumile, sfera
închipuirii „cu-a ei mândre flori de aur”, de „lumea cea aievea”,
unde cerci viața s-o-ntocmești precum un faur”. Metaforele
devin simboluri hermeneutice exprese ale operei eminesciene:
flori de aur, turma visurilor poetice, ca oi de aur și, cheile de aur
ce funcţionează aici ca un cod al hermeneuticii înseşi. Epitetul
personificant „posomorâtul” asociat unui text, „basmu”, unei
țesături epice, vizează însăși povestea, mitul şi totodată cifrul lui
care echivalează semantic cu tainic, închis, încifrat.
„Când posomorâtul basmu – vechea secolilor strajă –/Îmi
deschide cu chei de-aur şi cu vorbelor lui vrajă/ Poarta naltă de
la templul unde secolii se torc?/ Eu sub arcurile negre cu stâlpi
nalţi suiţi în stele/ Ascultând cu adâncime glasul gândurilor
mele,/ Uriaşa roat-a vremii înapoi eu o întorc// Şi privesc...”.
(Memento mori) Cheia de aur exprimă aici condiţia privilegiată
a poetului, de ins inspirat, de vizionar, de vizitator cu acces la
Adevărul istoriei ori la misterul ei întreţesut criptic pe pânza
vremii5, de însuşi cursul lucrurilor, al Timpului. Cheile de aur
reprezintă instrumentul magic al sensului, al științei, ele
întruchipează codul inițiatului, al celui care cunoaște, știe,
înțelege mesajul istoriei. În accepţiune eminesciană, poetul einsul
inspirat şi visător, hărăzit cu un dar divin –„Îmbătat de-un cântec
veşnic, îndrăgit de-o sfântă rază”, aşa cum se percepe pe sine în
Memento mori, păstorind, în bună tradiţie mioritică nu o turmă
reală, ci una de visuri de aur, într-un plai celest, în tărâmul
imaginar - „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de
aur….”(Idem)
Inspirat sau înarmat de cunoaştere, Eminescu accede pe cale
poetică la Adevărul istoriei, la misterul ei, distingând lumea
imaginară de realul în care eforturile omului asupra materiei
concrete urmăresc ordonarea lumii după un proiect mai mult sau
mai puțin inspirat– „Unde cerci viaţa s-o-ntocmeşti precum un
faur/ Cearc-a da fierului aspru forma cugetării reci.” (Idem)...”,
ori unde „cerci a scoate lapte din a stâncii coaste seci”. (Idem)

5

Metaforă din Memento mori utilizată de Eminescu pentru a reda
panoramic evenimentele Revoluţiei franceze.
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Uzând de puterea şi vraja cuvintelor, poetul accede în
„lumea închipuirii cu a ei mândre flori de aur”la taine şi sensuri
neaccesibile în vreo altă modalitate decât pe cale poetică, mistică
sau prin gnoză, căci metafora „posomorâtul basmu” pare a
codifica toate dificultățile celui ce caută să ajungă la adevăr, sau
la sensul ascuns al lucrurilor: „…Eu sub arcurile negre cu stâlpi
nalţi suiţi în stele/ Ascultând cu adâncime glasul gândurilor
mele,/ Uriaşa roat-a vremii înapoi eu o întorc// Şi privesc codri
de secoli, oceane de popoară/ Se întorc cu repejune ca gândirile
ce zboară/Şi icoanele-s în luptă...” (Idem) Doar prin contemplare
şi reflecţie - eu privesc şi tot privesc, − se poate urni din loc
uriaşa roată a Timpului și descifra hermeneutica poveste a vremii,
«posomorâtul basmu’».
Și tot condiţionat de contemplare şi cunoaştere,
hermeneutul ori criticul poate descifra semnele şi simbolurile
universului imaginar al poemului.Odată intrat pe imaginara
poartă a istoriei şi îndestulându-se de priveliştile închise în
ţesătura„posomorâtului basmu”, poetul le poate înţelege şi evoca.
Accesul e privilegiat însă şi de darul fiinţei poetice, hărăzită
anume unei astfel de vederi, în şi dincolo de lucruri şi de semne.
Căci lumea evocată pare a izvorî simultan dinăuntrul fiinţei, din
gândurile poetice călăuzite de undeva din afara lumii concrete,
din sfera luminii cereşti: „Ascultând cu adâncime glasul
gândurilor mele...”; sau chemat anume și inspirat cu darul
vederii:„Îmbătat de-un cântec veşnic, îndrăgit de-o sfântă rază”
(Idem.
Dar ce priveşte şi ce vede poetul odată intrat în templul timpului?
„...Codrii de secoli”; „oceane de popoară”; „icoanele în luptă”;
„vo piatră ce înseamnă a istoriei hotară”, „care... lumea în căi
nouă după nou cântar măsoară...” şi mai departe: vechea istorie
a Babilonului, cea a Egiptului, a Palestinei şi a vechii Iudei, a
Greciei Antice, a Romei şi cea a vechii Dacii etc.El accede astfel
la visurile de aur ale omenirii, la elanurile popoarelor şi
alemarilor imperii ale lumii, la fascinaţia şi misterul puterii, la
frumuseţea şi suferinţa generaţiilor ce-au făurit istoria, orila
evenimente insidioase ce-au surpat-o, la înţelepciunea izvorâtă
din experienţa milenară etc.
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Printr-o asociere de tip hermeneutic, cercetătorul e chemat
să repete şi el simbolic şi faptic gestul creatorului – al intrării cu
chei de-aur şi cu-a vorbelor ...vrajă în măreţul edificiu poetic –
veritabil templu în care se toarce misterios firul istoriei – „Poarta
naltă de la templul secolii se torc”. Pentru a cunoaşte din interior
taina şi măreţia creaţiei poetice, hermeneutul se supune
aceluiaşiparcurs efectuat de poet, reiterând astfel designul lumii
imaginare. Înafara unei astfel de incursiuni hermeneutice după
modelul creatorului, lumea poetică îi poate rămâne
oricuipecetluită, căci ar vorbiam dinafara sistemului ei.
Cheile de aur – a vorbelor vrajădin posomorâtul
basmuconstituie, aşadar, un cifru poetic simbolizând puterea de-a
închide şi de-a deschide6 o lume misterioasă cu sensurile ei adăpostită-n ţesătura timpului însuşi ori în cea a unui text. Ele permit
poetului accesul la tainele timpului, ale istoriei iar cititorului ori
criticului eminescian accesul la adevărurile criptate de creaţia
poetică. Cheia de aur reprezintă și aici un simbol ambivalent
condiţionarea de cunoaştere şi iniţiere a poetului și deopotrivă a
receptorului7 ce tentează dez-ermetizarea textului poetic. Numai
apt de cunoaştere, pregătit anume – iniţiat şi deţinând acelaşi cod,
al creatorului, deci cu „cu chei de aur” şi cu „a vorbelor lui
vrajă” – hermeneutul accede sensurile creaţiei poetice – „lumea
închipuirii cu a ei mândre flori de aur.”Cunoaştereaeste aici
cultura mitică şi poetică, istorică şi filosofică care-l definesc şi îl
inspiră pe poet şi îl condiţionează pe critic sau pe cercetător.

6

Hans Biedermann, op. cit., p.93 „Tot «cheie» este şi denumirea dată
metodei de dezlegare a unei scrieri secrete” ori sacre, precum şi „semnificaţiei
simbolurilor în sensul Evangheiliei după Luca”. În acest caz, orice dezlegare
presupune inclusiv o iniţiere obligatorie fără de care mânuirea cheii de aur
prezintă riscul de-a tălmăci eronat scrierea ermetizată simbolic iar atunci
atingerea sensului - de aur - poate fi deficitară, eronată ori chiar imposibilă.
7
Ibidem. De aceea cheile sunt atribuite mereu în chip simbolic celor
ce pot facilita accesul la lucruri tainice, spirituale, divine, sacre – sfinţilor,
iniţiaţilor ori creatorilor, maeştrilor spirituali.
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Receptarea 8 lui Eminescu din perspectivă biografistă, la
limita cu anecdota conspiraţionistă, precum şi demitizarea
ostentativă a personalităţii sale poetice sunt două căi cumva
extreme ce eludează din păcate, misterul şi frumuseţea operei,
farmecul mitic al imaginarului său, ceea ce duce la o inconştientă
pierdere, câtă vreme preocuparea pentru aprofundarea şi
înţelegerea operei este deturnată astfel. Universul său redeschide
permanent, din perspectiva timpului istoric pe care-l străbatem ca
indivizi, noi înţelesuri. Acest lucru se-ntâmplă cu opera oricăruia
din titanii umanităţii – Shakespeare, Dante, Homer. Marile opere
pot fi decodificate mereu din perspectivă inedită, pot fi
actualizate oricând. Altfel, cărţile, marile creaţii n-ar avea decât o
valabilitate previzibilă, de câteva decenii ori n-ar depăşi cu mult
durata de viaţă a celui care le-a creat. Evident, există şi se scriu şi
asemenea cărţi.
Presupunând nu doar o anumită disponibilitate de receptare,
ci o febrilitate a ideilor şi o stare de spirit activă, o evidentă
capacitate de deschidere spre sens şi o fundamentare intelectuală
consistentă, receptarea lui Eminescu e, pentru hermeneut, mai
mult decât un exerciţiu iniţiatic, este o experienţă deechivalare
spirituală şi culturală a autorului. Cheile de aur reprezintă,
aşadar, o condiţionare şi un act intelectiv ce desemnează o dublă
operaţiune. Pe de-o parte, încifrarea realităţii înseşi plină de
„misteruri” şi edificarea poetică, investirea de sensuri, închiderea
şi hermetizarea realului în creaţie, operată de către poetul însuşi.
Pe de altă parte, cheile de aur indică și posibilitatea de decriptare
şi interpretare a sensurilor, descifrarea lor posibilă de către
hermeneut sau de critic, în/cu cheia de argint,9 cea deschizătoare
de mistere.
Simbolica putere a aurului este evidentă și aici precum în
„perechea de chei de pe stema papală”, un simbol heraldic
8

Receptarea ca proces de diegeză presupune o echivalare de tip
cultural, imagistic, psihologic, istoric a hermeneutului cu emiţătorul mesajului
simbolic transmis.
9
Hans Biedermann, op. cit. p.93. În „perechea de chei de pe stema
papală” ar fi, după Biedermann, „o aluzie la puterea de-a dezlega şi lega” a
autorităţii pontificale.Sugerând „autoritatea spirituală” deplină, cheia de aur
este „cheia care leagă”, iar „cea de argint este cheia care dezleagă”.
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extrem de sugestiv, în careBiedermann vede „o aluzie la puterea
de-a dezlega şi a lega”, la dubla autoritate pontificală. Una din
chei este de aur, cea care închide iar cealaltă din argint.
Sugerând „autoritatea spirituală” deplină, cheia de aur reprezintă
o supremaţie, accesul la misterul divin, sau la intelectul divin
însuși, - aceasta este „cheia” care leagă”, pe când „cheia de argint
este cea care dezleagă”. Probabil, cea de-a doua cheie, atribuită
sapienţei omeneşti, și nu celei divine, supreme, poate doar
aproxima misterul şi adevărul încifrat de prima. Astfel în plan
poeticpăstorirea visului poetic sau a divinelor idei 10 , „ca oi de
aur,revine în primul rând poetului, iar în al doilea rând criticului,
peregrin prin lumea poetică.
În consecinţă, numai cu chei de aurpoți accede în spațiul
marilor opere,adică numai cu osensibilitate crenelată cultural şi
intelectual, suficient de ofensivă și de abilă, aptă de medierea cu
un univers hermeneutic ce se cere vizitat ca un spaţiu sacru, ca
un templu11,în care e rezident însuşi spiritul Timpului.

10

Intelectul uman este identificat de M. Heidegger ca fiind de esenţă
divină şi provenind din intelectul divin.
11
M. Heidegger consideră că orice creaț ie autentică este edificată
după modelul ș i principiile unui templu.
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MIHAELA EMILIA VLADU

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂA LUI IOAN BIANU
Piesa 2812
România
Şcóla publică mixtă rurală
din
Cătunul Slobozia, Comuna Raznov
Plasa Bistriţa, Judeţ Némţu
No. 43
1899 Fevruarie 1 zile
Domnule!
Conformându-mĕ însercinereĭ Domnieĭ – Vóstre relativ la
cărţile vechi, în urma cercetărilor ce am făcut în acésta privinţă, aduc
la cunoscinţe Domnieĭ vóstre că şi am putut afla cărţi tipărite între
aniĭ 1508 şi 1830 în această localitate. –
Bine voiţi, Vĕog, Domnule, a primi încredinţarea osebiteĭ
mele consideraţiunĭ.
Învéţător, V. Ş. [semnătură indescifrabilă
Domniei-Sale Domnului Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei
Române. Bucuresci

12

Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), secţia Manuscrise, Arhiva
Ion Bianu - Apelul Academiei Române şi corespondenţa oficială purtată
pentru urmărirea cărţilor vechi româneşti cu ocazia întocmiri Bibliografiei
vechie româneşti a lui Ioan Bianu, Dosar IX (2) varia 3 – Piesă 28.
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Piesa 2913
România
Scóla rurală din Şerbesci
Comuna Şerbesci, Jud. Némţu
No. 52
2 Fevruarie 1899
Obiectul: Se raportéze relaţiile cerute prin
apelul din 30 Iunie 1898.

Onor[abile] Domn,
Spre rĕspuns apelului făcut de Dv. relativ la cărţile vechi
tipărite între aniĭ 1508-1830, respectuos, vé comunic, cum că nu posed
aseminea cărţi precum nici ocasiunea de a le cunósce n‟am avutó.
Bine-voiţi, vé rog, Onor[abile] Domn, a primi asigurarea
consideraţiunei mele.
Învéţător, Popa [semnătură]

Domniei-Sale
Domnului Ión Bianu, Bibliotecarul Academiei Române.
Bucuresci.

13

Ibidem, Piesa 29.
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Piesa 3014
Romania
Scóla primară rurală
din
Cătunul Iapa, Comuna Mastacău
Plasa Bistriţa, Jud. Némţu
No. 44
1899 Fevruar 4
Obiectul: Se face cunoscut că nu
se găsesc cărţi vechi.

Domnule Bibliotecar,
Ca respuns la apelulul pentru făcut cărţi vechĭ ce ni s‟a
trimis de Academia Română, am onóre a vé aduce la cunoscinţă că nu
se găsesc cărţi vechĭ de natura coprinsă în listă nici de lată natură.
Binevoiţi vé rog a primi asigurarea deosebitei mele stime
şi consideraţiuni.
Învéţător, [semnătură indescifrabilă]

Domniei-Sale
Domnului Bibliotecar al Academiei Române.
Bucuresci.

14

Ibidem, Piesă 30.
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Piesa 3115
România
Scóla primară rurală din
Cătunul Făurei
Comuna Budesciĭ-Ghicăĭ
Judeţul Némţu
No. 71
2 Fevruarie 1899
Obiectul: Se respunde apelului pentru ,,cărţile vechi”.

Domnule Bianu,
Conform apeluluĭ făcut de Dvs, am cercetat la bătrâniĭ
sciutori de carte pentru a găsi un exemplar afară din lista Dvs, am
cercetat aseminea la bisericile nóstre şi n-am putut găsi nici un
exemplar afară de parte din cele publicate deja în lista întocmită de
Dvs.
Bine voiţi, vé rog, Stimate Domn, a primi încredinţarea
deosebitei mele consideraţiunĭ.
Învéţător, G. Braşoveanu [semnătură]
Domniei-sale
Domnului Ión Bianu, Bibliotecarul Academiei Române.

15

Ibidem, Piesă 31.
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Piesa 3216
Romania
Şcola primară rurală
din
Cotuna Busenĭ, Comuna Borlesci
Plasa Bistriţa, Judeţu Némţu
No. 50
1899 Fevruar 4

Domnule Bibliotecar,
,,Am onóre a vé încunoscinţa că nu se găsesc cărţĭ vechĭ
bisericescĭ de care tratéză apelul Domnieĭ-Vóstre anul exp[edieri] 1898.
Primiţi ve rog încredinţarea deosebiteĭ mele consideraţiunĭ.
Învéţător, I. Griteodorescu [semnătură]

Domniei-sale
Domnului Bibliotecarul al Academiei Române din Bucurescĭ.

16

Ibidem, Piesă 32.
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TATIANA UNGUREANU

SACRUL ÎN RITURILE PUBLICE ŞI DOMESTIC ÎN
RELIGIILE LUMII
MITOLOGIA
Mitul întemeierii Romei este deosebit de important pentru
întelegerea religiei romane, această summa mitologica, reflectând
totodată anumite realităţi etnografice şi sociale din acea vreme.1
Legenda întemeierii Romei consemnată de istoricul Titus
Livius, începe cu disputa dintre regele Numitor al cetăţii Alba şi
fratele său, Amulius care reuşeşte să îl alunge de pe tron
Pe sora lor, Rheea Silvia, o include în rândul vestalelor pentru a
nu naşte copii care să-i pericliteze tronul. Însămânţată în ascuns
de zeul războiului Marte, Silvia a născut doi băieţi gemeni,
Romulus şi Remus, care au fost abandonaţi pe malul Tibrului,
alăptaţi de o lupoaică, apoi crescuţi de un păstorul regal Faustulus
care îi educă şi ţine trează în ei conştiinţa lor regală. Ajunşi
maturi, ei îl eliberează pe Numitor, răzbunându-l şi redându-i
tronul, după care părăsesc cetatea Albei, pentru a construi o nouă
cetate.
Numele şi locul construirii cetăţii îl primesc de la zei prin
consultarea iniţiatică, cei doi fraţi se aşează fiecare pe o colină
(Romulus pe colina Palatinului iar Remus pe cea a Aventinului)
şi aşteaptă semnul zeilor care apare sub chipul unui număr de
vulturi, Remus vede şase iar Romulus doisprezece, ceea ce îi dă
dreptul să dea numele cetăţii, Roma, după numele său.
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Începuturile zidirii cetăţii se leagă de un act sacrificialRomulus este ucis cu cuvinte rămase legendare ,,aşa va pieri cel
care în viitor îmi va călca zidurile” de către fratele său Remus,
deoarece îl ironizase şi trecuse peste brazda care desemna zidurile
care se vor construi.
Legenda spune că după 40 de ani de
domnie, Romulus avea să dispară în timp ce inspecta trupele sale
pe Câmpia lui Marte, fiind luat de un nor pe parcursul furtunii
care se dezlănţuise.
Importante pentru noi sunt anumite aspecte ale sacrului în
actul construirii cetăţii Romei, în fapt repetiţia cosmogoniei, şi
anume:
- prezenţa lupoaicei care marchează vocaţia războinică a
romanilor, amintind aici de prezenţa capului de lup în stindardul
dacilor1
- hrănirea din laptele lupoaicei, ce desemnează un ritual de
iniţiere pentru intrarea în rândul eroilor;
- brazda trasă de Romulus reprezintă atât marcarea zidului cât şi
crearea spaţiului de protecţie sacră din interiorul cercului, o
delimitare a spaţiului consacrat, care ar feri pe membrii cetăţii de
orice furie demonică venită din afară şi care nu ar avea putere
înăuntru, idee similară cu expresia şamanului, care creează un
cerc cu băţul său magic pentru a proteja pe cel afectat de orice
interacţiune malefică;
- jertfa lui Remus are un aspect demiurgic, sacrificial, care cere să
se aşeze permanent la temelia marilor construcţii câte o jertfă,
prin care respectivul edificiu să reziste în timp.
Locaşurile de cult
Ca si in cazul altor popoare din antichitate, la inceput vechii
romani savarseau cultul
prin paduri, pesteri si in general prin locuri misterioase, acolo
unde ei credeau că s-a facut simtita prezenta zeului respectiv.
Templele romane au imitat in constructie pe cele
etrusce(de obicei patrate) de dimensiuni mici şi construit pe un
podium inalt de piatra si pe cele grecesti(de forma
dreptunghiulara). Astfel de temple au fost prezente in Roma (
templul de pe Capitoliu) dedicate triadei: Jupiter, Juno, Minerva
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sau templul dedicat zeului Marte, amplasat in Campul lui Marte.
Existau si temple in forma rotunda ca cel dedicate zeitei Vesta.
Existau si locuri retrase, grote sacre (lucus).Templele mai mici se
numeau aedicule. Dupa o perioada de declin, catre sfarsitul
republicii, la inceputul imperiului. templele devin din ce in ce mai
marete
.
Una dintre cele mai mari capodopere ale antichitatii o
reprezinta Panteonul din Roma, ” templul tuturor zeilor”, cel mai
bine conservat si cel mai celebru loc de cult,ce exprimă măreţia
divină. (alaturi de Coloseum )
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VISTIAN GOIA

STĂNCUŢA DE LA FEREASTRĂ
Irina, fetiţă de trei ani, se zbenguie prin camera ei, plină de
jucării multicolore, ţopăind ca o păsărică pe crengile cireşului,
înflorit în primăvara sosită pe neaşteptate. Ea e veselă, pentru că
mămica ei i-a promis că o s-o plimbe, dacă e cuminte, prin parcul
de la marginea oraşului.
Până atunci, micuţa priveşte întâi la televizor câteva „desene
animate” (ea le spune „desenele – mate”, spre distracţia
părinţilor). Apoi clădeşte, în camera ei, adevărate turnuri ale unor
„castele” liliputane, cărora le tot schimbă cuburile, fie ca să le
facă mai înalte, fie pentru a le asorta, în privinţa coloritului, cu
căsuţele vecine.
În camera ei e linişte, fereastra acesteia e aşezată spre miazăzi,
pe unde pătrunde soarele o bună parte din zi. Tăticul ei e plecat în
centrul oraşului ca să cumpere pâine şi, apoi, din piaţă, legumele
trebuincioase pentru gătit. Mămica se află la bucătărie, în cealaltă
parte a casei, de unde se aude, în surdină, zăngănitul vaselor.
Alex, frăţiorul Irinei, e micuţ, abia are câteva luni, stă pe spate
în căruciorul lui din preajma bucătăriei şi plesneşte cu mânuţele
lui mititele figurinele de animale, păsări ş.a., viu colorate şi
înşirate pe o sfoară legată de marginile căruciorului. De obicei,
Alex e cuminte, doarme mult timp şi nu plânge decât atunci când
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când simte că îi e foame, mămica lui sosind repede pentru a-l
alăpta.
E duminică dimineaţa. Irina e bucuroasă că nu merge la creşă,
iar părinţii se pot ocupa lejer de treburile casei. Dar, deodată,
fetiţa aude un zgomot înfundat dinspre fereastra camerei ei.
Părăseşte repede jucăriile şi se apropie de fereastra închisă.
Priveşte pervazul exterior al ferestrei şi vede acolo o păsărică
mititică
pitită,
abia
respirând, fără să-şi mişte
picioruşele sau aripioarele.
Irina fuge la bucătărie
strigând „pasăea”, pasăea”!
Maică-sa o ia de mână şi
merg împreună la geamul
din camera ei. Deschide uşor
fereastra şi cuprinde păsărica
tremurândă. „Biata de ea!”,
exclamă mama Irinei, a venit
în zbor şi, neatenă, s-a izbit
de sticla ferestrei, în loc să
se înalţe peste acoperişul
blocului.
Irina o privea curioasă şi
cu puţină teamă, până când mama îi ia mânuţa şi o pune pe trupul
pufos, de culoare închisă, al vietăţii. Fetiţa simte respiraţia ei, dar
vrea să-i vadă ochişorii, picioruşele şi aripioarele. Dar,
deocamdată, păsărica nu mişcă. Mama fetiţei o îndeamnă repetat
s-o ţină ea în palmele ei, pentru că bucatele de la bucătărie nu
sunt pregătite destul şi ora mesei de prânz se apropie.
Fetiţa îşi întinde mâinile, îşi îndoaie podul palmelor, pentru a
primi păsărica în gropiţele unde vietatea s-a cuibărit ca la ea
acasă. Şi-a apropiat mâinile de piept şi fetiţa s-a simţit precum o
mămică cu pruncul ei abia născut.
Sosind din oraş, tatăl Irinei se bucură văzând mica vietate în
casa lor. Îi spune fetiţei că e o stăncuţă, pasăre „sedentară”, care
nu „migrează” (nu pleacă) în alte ţări mai calde, când soseşte la
noi sezonul rece. Cu alte cuvinte, nu face călătorii precum cocorii
şi rândunelele.
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Tăticul priveşte pe îndelete camera fetiţei şi găseşte un coşuleţ
din trestie şi papură, unde aşează comod stăncuţa. Mama îi invită
pe toţi la masă. Fetiţa pleacă cu îngrijorare, crezând că păsărica se
trezeşte şi zboară din camera ei.
Pe parcursul prânzului, Irina nu o putea uita pe stăncuţă.
Spontan, îl întreabă pe tatăl ei dacă păsăricii nu îi este foame
precum copiilor, şi ce mănâncă sărăcuţa? Tatăl fetiţei nu ştie, însă
intervine mama care îi spune că stăncuţa se hrăneşte cu cereale
(mai ales cu bobiţe de grâu şi orez) dar şi cu insecte, asemănător
cumva cu porumbeii de casă. Apoi, mămica Irinei mai adaugă
câteva amănunte cu privire la coloritul penajului (stăncuţa fiind
de culoare neagră, precum ciorile, însă, la corp, cu mult mai mică
decât acestea). Există, adaugă mămica, şi aşa-numita „stăncuţă
gulerată”, cu pene de culoare neagră pe spate şi de culoare alburie
în jurul gâtului. De aceea i se mai spune şi „cioară gulerată”!
Tatăl îşi admiră fetiţa pentru grija ei faţă de o vietate pătrunsă
în camera ei fără să „bată la uşă!” Printre altele îşi aminteşte de o
vecină de la mansarda blocului, care-şi cumpăra de la piaţă
diferite grăunţe pentru păsărelele care poposeau mereu pe
marginea balconului. A apucat-o mila de ele şi le punea în două
vase de tinichea grăunţele cumpărate, bunica privindu-le cu
bucurie, parcă-şi hrănea nepoţii ei de altădată.
După prânz, fără să spună cuiva, de-ai casei, unde merge,
tăticul Irinei urcă la mansarda bătrânei, pe care o cunoştea
binişor, şi se întoarce cu un vas mititel plin cu grăunţe. Fetiţa bate
din palme şi sare în sus de bucurie. Repede, tocmai ea duce
grăunţele în coşuleţul unde dormita stăncuţa. Însă aceasta nu se mişca
deloc. Atunci, părintele Irinei şi-a amintit că un medic (care l-a
consultat în urmă cu trei ani), i-a spus că este şi un „posesor de
bioenergie”! De aceea pune mâna pe stăncuţă şi o mută de câteva ori
dintr-o palmă în alta. Treptat, de la o zi la alta, vietatea mică a început
întâi să-şi mişte gâtul, apoi picioruşele, ca după un timp şi aripioarele.
După câteva zile s-a ridicat din coşuleţ, sărind pe masă şi pe
scăunelele din camera Irinei. Fetiţa a rugat-o pe mămica ei să-i
cumpere mereu grăunţe, pentru ca vietatea să se înzdrăvenească.
După câteva săptămâni, stăncuţa a început să zboare prin cameră, tot
mai des spre fereastra luminoasă.
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La creşa unde mergea zilnic, fetiţa a povestit păţaniile stăncuţei
multor colege de vârsta ei. Unele au vizitat-o acasă, unde s-au
minunat de zbenguielile păsăruicii. Îndrăgind-o tot mai mult, Irina se
grăbea în fiecare zi să ajungă repede acasă, pentru a-şi îngriji pasărea
tot mai vioaie, care se aşeza pe umărul ei când întra în cameră. De
când locuiau împreună, fetiţa nu se mai simţea singură în camera ei.
Primăvara a pus stăpânire pe vegetaţia din jurul blocului. Stăncuţa
zbura tot mai des spre sticla ferestrei, iar pe pervazul dinafară se
aşezau „surorile” stăncuţei, parcă rugându-se de stăpâna ei să-i redea
libertatea de a zbura împreună. De aceea, mămica Irinei a convins-o
uşor s-o elibereze pe stăncuţa mult îndrăgită, deschizând larg
fereastra, iar fetiţa a pus-o pe pervazul de tinichea, de unde stăncuţa
însănătoşită şi-a luat zborul în văzduhul senin al cerului, unde s-a unit
într-un stol cu celelalte păsări de seama ei. Însă, pe cât de veselă o fi
fost stăncuţa găsindu-şi „familia” ei atât de numeroasă, pe atât de
tristă a rămas Irina, privind cu părere de rău vietatea mult îndrăgită,
care zbura tot mai sus.
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ADI TRAVADI

Oameni
Oameni
trecuţi prin noi
Pentru
o clipă,
ore, zile,
Îngreunându-ne
sau
uşurându-ne
paşii,
Întunecându-ne
sau
limpezindu-ne
ochii,
Prezenţi
ori dispăruţi
Povara lor
o ducem.
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*
Splendoarea lumii
Splendoarea lumii,
un miraj vibrant,
Fata morgana
nicicând prinsă,
Se destramă
şi lasă în urmă
Zâmbete
seducătoare
şi viclene
Ce readuc
cruzimea
lumii.
*
Sfârşitul
Sfârşitul
şi începutul,
Moartea
şi tresărirea
de viaţă,
Paşii şovăitori,
făptuirile măreţe
Prin capilare
cu primii stropi
de sevă curg.
*
Floarea pasiunii
Floarea pasiunii,
O ademenire
decorativă
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a simţurilor,
O explozie
efemeră,
Un cumul
de culoare
şi gingăşie,
Nesuportându-se
pe sine,
O îngemănare a
unei zile
şi a unei nopţi
Ce par
nesfârşite,
Strălucind
ca să se stingă.
*
Eterna iertare
Căutai privirea,
Ochii
erau
în altă parte,
Vroiai
să auzi glasul,
Cuvintele
se pierdeau
pe alte căi,
Doreai
să simţi
căldura mâinii,
Nu poposea
în palma ta.
Ai plecat
dăruind
un zâmbet blând,
În urma ta
ţâşneşte fântâna.
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*
Împeriul trebuinţei
Totul curge
sub semnul
trebuinţei.
Încolonaţi
procurăm
mâncarea,
asigurăm
aşternutul
Ne rostuim
acoperişul
deasupra
capului.
Răscolim cerul,
munţii
şi marea,
să ne servească
Extazul e perimat,
pierdere de timp.
*
Exişti...
Exişti în afara ta
în respiraţia altora.
Jarul sub cenuşa inimii
pâlpâie în senzaţii
Adunate cândva
în drumeţii
prin lume
Sub lumini
primordiale.
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DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (III)

Tot atunci, cât am fost plecat la Greonoble, am avut dovada
clară despre cum Madame Odette ne desconsidera şi ne
dispreţuia. Rămasă acasă doar cu doamna mea, ce s-a gândit
amabila noastră gazdă? S-o invite la un picnic undeva lângă lac.
S-au întâlnit pe acolo cu o cunoştinţă de-a doamnei Odette şi,
considerând că doar eu ştiu franţuzeşte, s-a pornit să ne
ponegrească în faţa acelei femei care întrebase cine-i doamna?
„Sunt nişte pârliţi de profesori români. Mi i-a vârât primăria pe
gât să-i ţin la mine în gazdă timp de o lună. Sunt invitaţii
consilierului Escallon, şi el un fost pârlit de profesor de latină, şi
ai vice-primarului Pittet. Pentru banii pe care mi i-a dat primăria
i-aş arunca chiar şi azi în stradă. Dar mi-e milă de ei, că acolo, în
România, cred că n-au după ce bea apă. Dacă i-ai vedea cum
mănâncă şi cum beau de hulpavi, ca apucaţii, eh be! Sau cum se
holbează prin alimentare la produsele noastre. Zici că n-au mai
văzut brânză şi carne în viaţa lor. Eh, be, să se termine o dată şi să
plece că m-am săturat de ei! Zi-le români şi trage apa!”. Seara
când mi s-a spus cum ne ponegrise îmi venea să mă duc sus, la
etaj, unde dormea gâba şi înfoleşata de Odette, într-un lux de
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bordel, şi s-o strâng de gât. Aş fi scăpat Franţa şi lumea de o
zgripţuroaică! Handicapata dracului de „la vache qui rit!”.
In rest, timpul cât am rămas la Thonon a fost feeric. În fiecare
zi eram primiţi în custodie de către o altă familie care se străduia,
cum ştia ea mai bine, să ne facă pe voie. Gazdele noastre erau în
primul rând consilieri sau funcţionari ai primăriei Thonon les
Bains. Dar şi alţi cetăţeni de vază ai oraşului cu care primăria
avea relaţii de amiciţie sau de afaceri, ne-au acceptat şi ne-au
omenit în casele lor. Ne-au primit medici, profesori, jurnalişti,
proprietari de restaurante sau magazine. La restaurantul „Pieds
dans l‟eau”, aflat într-adevăr cu „picioarele” în lacul Leman, am
mâncat pentru prima dată scoici, „moules”, şi îngheţată frape.
Altădată, o tânără familie de medici psihiatri ne-a dus să le
vizităm spitalul privat de boli mintale. Am întâlnit acolo o
femeie, cam la 40 de ani, care se vedea că fusese o mare
frumuseţe în tinereţea ei. Acum înnebunise într-un fel ciudat, din
cauză că nu suporta ideea îmbătrânirii. Alerga după medic prin
curte şi, când ajungea lângă el, repeta întruna: „Docteur, je ne
veux pas etre vieille! Nu vreau să fiu bătrână!”. Medicul ne-a
explicat că aceasta este o boală foarte frecventă în Franţa.
Numeroase femei care, tinere şi frumoase fiind, au avut succes în
relaţiile lor amoroase, au înnebunit bărbaţi nenumăraţi, când
începeau să dea înapoi, să-şi piardă din puterea seducţiei,
înnebuneau ele, la rândul lor.
Tot cu această familie de medici am petrecut încă o zi de
picnic pe malul lacului, la plajă. De fapt, la plajă şi la baie în lac,
mergeam mereu însoţiţi de către câte o familie, dar, de multe ori,
şi singuri. Obosiţi de atâta „ospeţie” şi ospitalitate, din când în
când îi mai solicitam chiar noi lui Monsieur Escallon, o zi de
singurătate. Primăria ne eliberase un permis de intrare gratuită în
zona plajei orăşeneşti de lângă frumosul lor port plin de
ambarcaţiuni falnice şi lebede albe. Aveam de asemenea, tot prin
bunăvoinţa primăriei, gratuitate pe funicularul cu telecabină care
te cobora, peste o scurtătură prăpăstioasă, în acelaşi port şi la
aceeaşi superbă plajă. Medicului acela psihiatru, din vorbă în
vorbă, am ajuns să-i spun cum am lucrat eu până la revoluţie la
un „comitet de cultură socialistă”. Cum am fost nevoit acolo sămi vând sufletul şi conştiinţa. Să îmbuc din lături, închinând
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imnuri şi ode soţilor Ceauşescu şi partidului comunist. Cum
scriam cu scârbă sute versuri pentru montarea unor monstruoase
spectacole omagiale. Dar, în acelaşi timp, ascultam „Europa
liberă” şi plângeam. Atunci s-a trezit profesionistul din Monsieur
le Docteur care mi-a spus: „Dar dumneata eşti un caz psihiatric,
domnule. Eşti un om bolnav. Cum se poate o asemenea dedublare
de personalitate! Asta este o maladie gravă…”. A continuat aşa
până m-a scos din sărite şi i-am replicat: „Dar la voi, la francezi,
cum s-a putut să strigaţi, în timpul ocupaţiei germane, „Heil
Hitler”, pe când ochii şi sufletul vă lăcrimau de disperare, obidă
şi deznădejde? Eraţi bolnavi de dedublare de personalitate
atunci?”. „Ei, da, aveţi dreptate. Să ne ferească Dumnezeu de rău
şi de siluire!”. Apoi altor interlocutori francezi care pretindeau că
lasă că nici la ei nu-i viaţa atât de roză, că sunt şomeri etc, eu le
spuneam: „Ştiţi cum înţelegeţi şi vorbiţi dumneavoastră? Ca şi
când un fost ocnaş, recent eliberat, v-ar spune cât de îngrozitor a
fost în puşcărie. Iar dumneavoastră, care n-aţi trecut nici o zi pe
acolo, aţi concluziona: ei lasă că nici afară nu-i cu mult mai
bine!”.
O altă familie de jurnalişti care lucrau la nu mai ştiu ce radio
sau televiziune din Geneva, dar trăiau în Franţa, într-o superbă
vilă de pe marginea lacului, ne-a dus, fără viză, să vizităm
Geneva. Monsieur Gille şi Madame Julie ne-au oferit într-o seară
o cină copioasă în curtea lor decorată cu statuete, cu flori şi
ornamente de tot felul. Inclusiv steguleţe triunghiulare înşirate pe
sfori de lumină, tot un steguleţ al Franţei şi unul al Eleveţiei, (ea
era eleveţiancă de dincolo de lac, el francez de dincoace şi m-am
mirat că la noi, în staul securist, era o crimă, o trădare de patrie,
să afişezi, până şi la tine în curte drapelul altei ţări, chiar şi cel al
ţării de origine al soţiei tale).La sfârşitul serii domnul Gille ne-a
întrebat pe neaşteptate: „Aţi vizitat vreodată Geneva?”. Ştiţi
povestea cu „aţi fost vreodată la Abrud?”. Era ca şi cum ne-ar fi
întrebat dacă am fost vreodată pe lună? Poate citindu-ne în ochi
dezamăgirea unui răspuns hiper-negativ, dar şi dorinţa de
nestăvilit de-a păşi vreodată prin acel oraş pe care ni-l închipuiam
de aur, chiar dacă-i zăream din depărtare turlele de piatră şi jetul
înalt de apă, ţâşnit direct din lac, ne-a spus: „Mâine, când noi
vom merge la serviciu, vă luăm cu noi cu maşina şi vă lăsăm să
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vizitaţi Geneva o întreagă zi, luându-vă înapoi doar la ora 14 – 15
când venim noi, de obicei, acasă. V-ar surâde o asemenea idee?”.
„Vai, cum nu, dar noi nu avem viză pentru Elveţia şi nu vom fi
lăsaţi să trecem graniţa. Există o graniţă păzită între Franţa şi
Elveţia, nu?”. „Da, la Gingolph, o mică localitate, tăiată în două
de un râu, există un punct de trecere a frontierei, păzit de
grăniceri elveţieni şi francezi. Punctul vamal se află chiar pe
podul care uneşte cele două maluri ale acestui râu de graniţă.
Gingolphul este un orăşel foarte ciudat, jumătate francez şi
jumătate elveţian, dar care are o singură biserică şi un singur
cimitir în partea franceză. Aşa că dacă te naşti şi trăieşti toată
viaţa în partea elveţiană a localităţii, ai şansa, când mori, să fii
îngropat şi să-ţi petreci toată veşnicia în străinătate, adică în
partea franceză. Grănicerii elveţieni, pe noi, care trecem zilnic,
chiar de două-trei ori pe zi, ne cunosc. Ne ştiu şi numerele
maşinilor şi de obicei nu ne opresc, decât dacă există vreun filtru,
pentru a căuta pe cineva sau ceva suspect. Să sperăm că nu se va
întâmpla chiar mâine un asemenea filtru. Oricum, pentru a evita o
situaţie neplăcută, îl vom ruga, la dimineaţă, pe vice-primarul
Pittet, să ne dea o hârtie prin care să ateste că sunteţi invitaţii de
onoare ai primăriei noastre. Şi în care să roage, şi el, autorităţile
elveţiene să vă îngăduie vizitarea, ca turişti, a Genevei. Asta nu
ţine loc de viză, dar să sperăm că merge. Apoi noi vom pune în
parbrizul maşinii, la loc foarte vizibil, colantul nostru oficial pe
care scrie: Rien a declarer, şi să sperăm că tout va bien”.
Aşa s-a şi întâmplat. A doua zi, încă de la primele ore ale
dimineţii, eram lăsaţi de capul nostru lângă marele parc şi grădină
botanică a Genevei, pe care am vizitat-o câteva ceasuri bune.
Apoi am hoinărit de voie pe străduţele înguste ori pe trotuarele
bulevardelor largi. Am admirat cheiurile, ambarcaţiunile şi
podurile de peste Ronul care se varsă, ca un cer fluid,în lacul
Leman. Am mers pe jos, o distanţă destul de mare pentru a ajunge
până în apropierea marelui jet de apă. Jet care ţâşneşte din
oglinda lacului, ca o flacără răcoroasă, până la înălţimea de 140
de metri. Ne-am uitat ca proştii la fiecare casă, la fiecare fereastră
şi la fiecare om pe care l-am întâlnit în acest oraş, părându-ne că
trăim undeva într-un basm, în care ţi s-a dat voie, sau ai reuşit tu
cumva să treci, pe „celălalt tărâm”. Dar nu-ţi vine să crezi că eşti,
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într-adevăr, acolo. Atâta curăţenie, atâta lux, atâta liberă,
împăcată şi îmbelşugată viaţă. Dar moartea avea, şi pe aici, liberă
trecere, nu?
Am crezut că asta era prima şi poate ultima dată când vedeam
Geneva. De unde să bănuim că doar la câteva zile, Madame
Lumiere, consilieră locală, şi ea, pe lângă primăria din Thonon
les Bains, primise, sau îşi asumase singură, misiunea de-a ne
găzdui. Mai degrabă îşi asumase benevol această sarcină,
deoarece ea nu ne-a fost gazdă doar o zi, ci chiar trei zile.
Madame Lumiere, era o femeie subţire şi înaltă, cu păr lung,
bogat şi negru lăsat pe spate. Frumoasă, încă, la faţă şi la trup,
deşi alunecase puţin peste 40 de ani. Locuia exact pe malul
lacului într-o casă luxoasă, nu prea mare, dar care emana mult
confort şi bogăţie, mai ales din cauza nesfârşitului parc natural
care o înconjura. Proprietatea domnei Lumiere se constituia
dintr-un domeniu imens care părea, mai degrabă, un parc
orăşenesc plin de brazi şi alţi copaci de tot felul. Nu pomi
fructiferi, ci o semi-sălbăticeie bine stăpânită şi aranjată din
fierăstraie, foarfecă şi cositoare. Inclusiv o fântână arteziană
ţâşnea rece şi îmbujorată din povara caldă a verii în mijlocul
acestui parc, nu departe de locuinţă. Iar doi fazani îşi înfoiau
cozile multicolore exact în copacii de deasupra acoperişului.
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La masa tăcerii
Intr-una din zile
la masa tăcerii
s-a aşezat Dumnezeu şi medita îndelung
la a doua venire.
Obosit
şi-a strâns toate gândurile
şi a plecat acasă
nevăzut.
De-atunci în lume
cerurile rămân deschise
pentru sufletele curate şi copii.
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Taina la masa tăcerii
E vremea când oamenii caută
taina la masa tăcerii,
cum apa curge-n râul de alături
prin anotimpuri cu veşnicia sub ochi
fără teama de singurătate.
Iar cuvintele sunt ferestre de gând
când atingi cu inima starea
ce înalţă sufletul deasupra de trup,
să se vindece de iubire,
de se dezlipesc faptele de sine
înverzind putreziciunea
unde nici speranţele nu ajung.
Tăceri pe masă aşteaptă şi azi
în măreţia meditaţiei
ce rod gândurile până la os
şi întrebări îţi tot pui
cât respiri miracolul.

Coloana fără sfârşit
Oul e infinitul care multiplică,
rămâne la forma perfectă.
Păsările sunt ideea
care iese din inima lui vie,
cu lecţia de zbor în aripi.
Tăcerea rămâne gest
de împărtăşire a gândurilor;
nu stă la masă,
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caută un scaun de timp,
să-şi mărturisească taina-n sărut
înflorind stâlpii porţii.
O bucurie dăltuită-n durere
rugăciunea
spusă de cuminţenia pământului,
înainte de a se ridica la cer
domnişoarei Pogany.
Pe urmele recunoştiinţei,
Dumnezeu înduioşat a cioplit
piatra cerului
coloana fără sfârşit urcă.

Oul
Când oul în piatră se va rostogoli,
inima lui
pui de univers va naşte,
de oamenii îl vor urca pe soclu
în pieţele publice
ca pe un vultur.

Coloana infinitului
Cine caută
în sferele atinse de înalt
găseşte prin ere,
datina şi oasele nemuririi
la porţile de piatră dintre nopţi.
Fulgeră-n inimă iernile lunii,
se sting ochiuri de stele;
nimicul îl şterge...
Coloana infinitului,
virtute a ideii de sprijin
împleteşte suflete.
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Visează şi păsările
înălţându-şi aripile
prin siluete de metal,
în zbor,
împreună cerul străpung.

Lumina pe coloane urcând
Sunt nemărginit ca şi cerul,
deasupra de imaginarele porţi ale nesfârşitului,
linie spirală sunt
printre atâtea galaxii,
universul în mişcare,
lumina pe coloane urcând.
Eul, mai presus de mine-n idee,
oglindeşte tot ce n-am putut să fiu
în columna propriului suflet.
Iluminare-n cuvânt,
în unghiuri şi înţelesuri de fruct
în care se învârte misterul
minunii din carne,
pofte trezindu-i,
mai păcătoase decât carnea
iertare cerând
pământului din mine.
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ION DULUGEAC

PARADISUL DECĂDERII
...şi dintr-odată îi reveni în minte scurta vacanţă petrecută în Alpii de
Sud, pe...
Să ştii de la bătrânul tău tată, că ştiinţa atârnă greu, în toate
situațiile,...
Aşa cum a promis la telefon, bărbatul ajunse în tipografie în mai
puțin de 20 de minute, unde Ninel i-a prezentat materialul pe care l-a
vizionat doar la paginile corectate. A dat bun de tipar şi a mai făcut câteva
glume cu Ninel, după care a ieşit pe hol.
Mergând către lift, s-a întâlnit cu directorul de producţie de la Coresi.
― Nea Ioane, gând la gând cu bucurie! Mergi să iei lucrările că
sunt deja făcute! zise Soare, cu faţa luminată de un zâmbet larg.
― Aşa repede au percutat oamenii tăi? spuse Ioan, glumind.
― Știi că noi suntem o unitate de elită, nu?
― Ştiu, dar mai ştiu că sunteţi şi băieţi buni, când vreţi.
― Mulţumim şefule, sunt mândru că ne lauzi şi nu ne înjuri, cum
faci matale de regulă.
― Se mai întâmplă să luaţi şi şuturi, inginere. Nu ştii că orice şut
în fund e un pas înainte? râse ștrengărește crescătorul.
― Da, aşa este, zise Soare zâmbind către bărbat.
― Am să merg să le iau. Îţi mulţumesc prietene, la revedere şi cu
bine.
― Să fiţi sănătos, maestre. Dar cel mai important este să treceţi cu
bine examenul de doctorat.
― Mulțumesc frumos, maestre, îi zise Ioan. Apoi se îndreptă spre
uşa legătoriei de artă, unde intră după câteva secunde, oprind uşa metalică
cu grijă să nu facă zgomot.
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Aici, în fundul atelierului, lângă un perete pe care erau lipite afişe
tipărite de-a lungul vremii în celebra tipografie, trei femei care lucrau în
legătorie mâncau la o masă iar alţi doi bărbaţi, la altă masă, unde se
cinsteau și cu o bere, în vreme ce nea Nelu, şeful legătoriei, era în discuţie
cu şefa legătoreasă.
― Poftă mare copii, le zise Ioan care-şi făcu prezentă intrarea în
secţie, salutând muncitorii cu glas tare. Am înţeles că sunt gata lucrările
mele.
― Da, domn‟ inginer, toate sunt gata. Am făcut jumătate cu
material roşu, un sfert cu verde şi un sfert cu albastru, îi zise vesel Nelu
care se ridică umil de pe scaun, întâmpinându-l pe bărbat.
― Foarte bine. Le dau culori diferite la membrii comisiei, să nu se
încurce între ei.
― Dar câţi membri are comisia asta a matale? întrebă curioasă
Silvia care se ridicase între timp de la masă şi se apropiase de cei doi
bărbaţi cu paşi domoli şi legănaţi ca o gâscă leşească.
― Sunt cinci membri în comisie, draga mea! Dar sunt şi doi
profesori coordonatori, cărora trebuie să le dau câte un exemplar. Apoi se
dă la Rectorat o bucată, la Decanat la fel, un alt exemplar, dar şi la
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi la Biblioteca Naţională, s dau
câte unul.
― Aveţi aici toate exemplarele pe care le-aţi adus, cred că sunt 16
exemplare, spuse Silvia râzând şăgalnic.
― Dragii mei, vă mulţumesc pentru ajutor şi promptitudine.
Trebuie să dau două exemplare chiar mâine, spuse Ioan către cei doi.
― Să fiţi sănătos, zise Nelu, şeful de atelier, privind mulţumit
către clientul său.
― Vă mulţumesc din nou pentru ajutor şi vă rămân dator.
― Cu plăcere, domnule inginer şi multă baftă! răspunseră cei doi
în cor.
După acest mic dialog, Ioan îşi luă plasele cu cele 16 lucrări, ieşi
din atelierul de la Coresi şi o luă pe scări, coborând spre maşină. În drumul
său, pe holul întunecos, se trezi cu o mână fină care-l bătu pe umăr. Când
se întoarse, o văzu pe Silvia.
― Da, frumoaso! Ce mai este? întrebă acesta surprins.
― Ştiţi, mâine este ziua mea şi aş dori să vă invit la un şpriţ, ce ziceţi?
― Sigur. La ce oră doreşti, iubire?
― După ce ies de la serviciu, că sunt singură acasă, bine!
― S-a făcut! La ora patru după amiază te aştept la capătul tramvaiului, da?
―Bine dragul meu, domn! Frumosul meu! rosti femeia, foarte bucuroasă.
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După acest scurt dialog, ea coti brusc spre uşa atelierului de plăci
tipografice, în vreme ce Ioan se duse în parcare liniştit şi mai vesel decât de
obicei.
Ieşind din clădire constată că afară se făcuse întuneric şi îl
întâmpina o ploaie iute şi rea de primăvară. Un vânt rece bătea în rafale,
picături rebele şi mari cădeau pe fruntea bărbatului ca nişte mici bile de
gheaţă. El grăbi pasul, strecurându-se pe lângă doi tipi care-i atraseră
atenţia fiind echipaţi cu două bluzoane de munte marca Vuarnet.
Dintr-odată îi reveni în minte scurta vacanţă petrecută în Alpii de
Sud, pe generoasa vale de la Solden. Atunci, la ultima ieşire la schi, când,
aşa ca acum, neaşteptat şi din senin, l-a prins în coborâre o burniţă rece
care avea în rafalele sale o măzăriche ce-i şfichiuia faţa cu putere precum
cuţitele de la o maşină de curăţat legume.
Ajuns la maşină, depozită lucrările în portbagaj cu gesturi simple
dar grijulii. Luă apoi două exemplare şi le puse pe bancheta din dreapta
faţă, pentru a le duce a doua zi la minister, domnului profesor Şonescu, aşa
cum promisese. Se aşeză grăbit şi mulţumit că era la adăpost de vremea deafară, se scutură puţin cu dosul palmei ştergând câţiva stropi, apoi potrivi
cheia în contact pornind uşor motorul, pentru a-l încălzi.
Coborând de pe trotuar, unde parcase cu greu, din lipsă de spaţiu,
plecă preocupat printre maşinile parcate haotic şi dintr-o dată pufni în râs
şi-şi spuse în gând:
Dacă eram cu Gina de la Cultură, în tot haosul ăsta din parcare, sigur ar
fi spus ca-ntotdeauna:„Măi, cum dracu de-şi lasă toţi ăştia mereu
maşinile astea pizdiş în ditai parcarea şi nu le face nimeni nimic?!” În
fine... şi eu o lăsasem la fel... se amuză Brâncoveanu în timp ce maşina rula
uşor spre sensul giratoriu.
Odată ajuns trase cu coada ochiului în stânga, văzu că este roşu
pentru cei care veneau dinspre Băneasa, intră în intersecţie, privi în dreapta
şi se asigură că şi cei dinspre Pajura aşteptau la semafor, acceleră şi o
zbughi cu viteză spre Arcul de Triumf.
Cu cât înainta spre centru vremea părea că se mai domolise un pic.
În circa 12 minute acesta ajunse pe strada lui, unde constată că o maşină a
vecinului era parcată la doi metri în interior, după poarta de fier forjat din
stradă. După ce a parcat în spatele acesteia, inginerul opri motorul şi
coborî. Cu paşi largi, dar hotărâți, se-ndreptă spre uşa lui Gheorghe şi sună
de două ori apăsat apoi se răsuci pe călcâie şi se întoarse la maşina sa unde
îl aştepta Cristina, fiica lui, care venise şi ea între timp.
Aceasta îl lăsă să se-apropie, apoi îi zise:
― Bună tata, intri în curte sau mai pleci?
― Nu draga mea, nu mai plec, dar ies mâine la ora nouă jumate.
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― Atunci parchează tu primul, după care eu şi apoi vecinul, ca să
nu ne deranjăm dimineaţa unii pe alţii, zise domol fata.
― Bine iubirea tatii. Aşa am să fac. Apoi se întoarse către
Gheorghe, care venea târând nişte papuci largi şi jerpeliţi din plastic ieftin,
şi-i zise:
― Gheorghe, parchez eu întâi, fiică-mea şi după aceea tu, că noi ieşim mai
târziu...
― Bine Ioane, zise Gheorghe cu un glas gutural, dar pe un ton
linguşitor. Cum vrei tu, frate!
Toţi trei s-au urcat la volan şi după efectuarea tuturor manevrelor
de rigoare încheiară operaţiunea „parcarea”.
― Mă ajuţi puţin? zise coborând din maşină Ioan adresându-i-se
Cristinei care descărca nişte sacoşe din portbagaj.
― Păi am şi eu bagaj tata, am fost la Billa să fac aprovizIoan area
şi uite câte am de cărat. Da nu-i problemă, le duc în bucătărie, apoi te ajut
cu plăcere.
― Bine, lasă, am să le car singur, zise Ioan, trăgând pe umăr
geanta, înşfăcând două pungi cu lucrări, pe care le luă într-o mână, iar cu
cealaltă luă restul pungilor, după care împinse cu cotul uşa maşinii, acţionă
telecomanda pentru închiderea centralizată şi apoi porni legănat pe alee.
Prins din urmă de fiica sa, aceasta i se adresă glumind:
― Mergi ca o raţă, parcă duci pietre de moară, măi tată!
Ha...ha...ha...
― Ia te rog şi tu... o pungă, să vezi ce uşoară este, şi întinse mâna
stângăde unde Cristina luă pachetele care-o traseră în jos, astfel că-ntrebă
în acelaşi moment:
― Dar ce ai domnule în pungile astea?
― Ştiinţă, fata tatii, ştiinţă. Să ştii de la bătrânul tău tată că ştiinţa
atârnă greu în toate situațiile, fata mea! încheie acesta râzând, şăgalnic.
― Adică ce ai aici, concret? întreabă curioasă, fata.
― Am o parte din ceea ce se află de fapt în capul şi-n sufletul
meu... din ceea ce am învăţat şi am strâns în experienţa mea de-o viaţă, cu
iubire, cu dăruire, cu sacrificii, cu pasiune şi multă, foarte multă muncă.
Bărbatul se opri vreme de câteva clipe, oftă adânc, apoi continuă
destăinuirile către fica sa cea mică, ce-l privea curioasă.
― Toate-mpreună alcătuiesc un volum de câteva sute de pagini, mai exact
548!..
― Este lucrarea mea de doctorat. Şi concret, sau cum vrei tu, aici sunt
patru
exemplare din lucrare, răspunse Ioan fiicei sale care-i arunca priviri
admirative.

108

― Uau! Da multă ştiinţă şi experienţă ţi-au trebuit, tată, căci tare
grele mai sunt, rosti fata înapoindu-i punga.
― Repet, ştiinţa este grea şi la propriu şi la figurat.
― Hai domnule, lasă vrăjeala, şi ajută-mă tu, că mai am vreo două
pungi cu cartofi şi apa minerală, oftă fata.
― Te ajut. Aşteaptă să duc lucrările în casă şi revin, zise acesta.
― Lasă că mă descurc, nu trebuie să mai vii. Mulțumesc, am vrut
doar să te încerc, să văd cât eşti de săritor.
― Ştii bine că sunt.
― Da, sigur că ştiu, tatăl meu cel bun, deştept şi frumos, zise fata.
Sunt mândră de tine şi ştii cât te iubesc...
După acest dialog cei doi s-au despărţit, Ioan intrând în hol iar
Cristina, ocolind casa prin colţul din dreapta, se duse la bucătărie cu
alimentele.
La intrare bărbatul mai să fie dat jos de nepoţica lui, Ştefi. Micuţa
nici nu aşteptă ca Ioan să închidă uşa şi sări ca o maimuţică agăţându-se de
braţele lui şi strigând cu glas tare, de se auzea în stradă:
― A venit Bunu! Ce faci Bunu, te ubesc !
― Măi nebunatico, ai să te loveşti, nu vezi că sunt cu mâinile
pline de plase? întrebă bărbatul pe micuţa care se postase lângă picioarele
sale şi-l privea de jos în sus.
― Dă-mi şi mie o pungă Bunule! rosti micuţa ţâfnoasă.
― Uite, ia te rog pe asta, răspunse Ioan şi-i întinse una din cele
două pungi din mâna stângă.
Când punga i-a fost lăsată în mânuţele-i mici, fetiţa a fost trasă de
greutate în jos, dar nevrând să renunţe, se aplecă şi încercând să o ridice
zise:
― Da ce “glea” este Bunule?!
― Nu ţi-am zis că-s grele, măi nebunatico? apucă să-i zică Ioan ,
care după ce lăsă geanta pe birou şi aşeză pungile una lângă alta lângă pe
blatul strălucitor, o luă în braţe în timp ce micuţa era încântată de atenţia ce
i se acorda.
― Ia să te-arunc eu până în tavan, o amință el, râzând.
― Auuuuuu, Bunu. Te log nu mă alunca, nu-mi pace, ştii?!
― Lasă, că aşa te faci mare, contină joaca bărbatul, plin de
voioșie.
― Ce faceţi aici măi neastâmpăraților? întrebă Elena, care intră pe
uşa sufrageriei, auzind gălăgie în birou.
― Ne jucăm, spuse Ioan fetiţei, râzând.
― Păi aici este parc? întrebă Elena, glumind cu cei doi.
― Nu, dar facem noi unul, răspunse Ioan.
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― Bunu, mama a făcut “piule” cu chifteluţe, dar a mai făcut şi
budincă bună, îl informă micuţa.
― Ce bine iubita mea, pentru că am o foame de lup, uite hammm,
te-aş mânca şi pe tine, zise bărbatul luând-o pe Ştefi în braţe şi muşcând-o
de obrăjorul ei roşcat şi grăsuţ, moment în care fata, mai mult gâdilată
decât de durere, ţipă prefăcându-se speriată:
― Lasă-mă, cățelule ce eşti! şi-şi puse ambele mânuţe pe obrazul
bărbatului, încercând să scape din încleştarea în care era ţinută, chicotind şi
făcând o gălăgie care alerta toată casa.
În timpul hârjoanei care se amplifica, abordând o mină de supărare
profundă, Cristina apăru în pragul sufrageriei:
― Ce se întâmplă, domnule? Ce faceți aici? De ce ţipaţi aşa? Am
crezut c-au năvălit tătarii!...
― Mami, Bunu mă muşcă şi nu mă lasă în pace, zise Ştefi cu un
năduf prefăcut.
― Cristina, Ştefi mă bate şi nu se dă jos din braţele mele, reclamă
şi Ioan .
― Tată, lasă copilul şi nu te mai pune la mintea ei! continuă
Cristina, dispărându-i mina de supărare şi zâmbind uşor pentru că ştia bine
cine era capul răutăţilor şi cui îi plăcea gălăgia şi hârjoana, cel mai tare.
Joaca bunicului cu nepoata sa, care mereu făcea gălăgie şi cerea să
fie lăsată în pace atunci când dorea ea, continuă spre amuzamentul tuturor.
Cina se sfârşi repede şi rând pe rând, fiecare se retrase pregătindu-se de
culcare.
A doua zi dimineaţă Ioan Brâncoveanu se trezi chiar mai devreme
decât de obicei preocupat de problemele ce le avea de rezolvat pe ordinea
de zi.
Îşi pregăti dosarul pe care trebuia să-l ia pentru întâlnirea cu
ungurul, verifică şi alese cele două exemplare ale lucrării ce trebuiau să
ajungă la profesorul Şonescu, iscăli câteva adrese, vorbi scurt cu profesorul
Mureşanu şi-i transmise ora de întâlnire, răspunse la două telefoane
matinale şi rezolvă în grabă câteva solicitări ale Crinei, care aştepta tăcută
ultimele indicaţii ale inginerului înainte de plecarea acestuia.
― Crina, eu am să plec la o discuție cu profesorul Mureşanu, zise
Ioan. Te rog, dacă mă sună de la Iaşi, să notezi cine m-a căutat şi spui că
voi suna eu când mă întorc.
― Bine şefu, aşa am să fac.
Luând cele două lucrări în geanta de piele, Ioan ieşi din casă apoi
după ce urcă în autoturismul său, plecă spre locul de întâlnire, unde ajunse
cu cinci minute înainte de ora stabilită cu dascălul devenit consilier la
minister.
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IOAN ADRIAN POPA

Viziune sentimentală
Cercuri suntem şi avem aripi,
Rotule suntem şi avem nimburi!
Fugi în pădure, fugi în pădure, iubito,
Visele noastre calcă prin iarbă,
Urmăm traiectorii ciudate noi doi –
Sărut cu sărut ne aşternem pe acelaşi altar.
Timp suntem, timp flămând de emoţii,
Scaune suntem şi ne ţinem în braţe lemnul erotic,
Zăpadă suntem – galbenă, roşie, albă,
Culori vii alergând mereu în acelaşi spaţiu.
Mi-e teamă că voi migra puţin către ţărm
Vreau să-mi înfăşor părul în entităţile noastre –
Cerc, rotulă, scaune, zăpadă, culorii vii
Să ne lovim împreună de Eros,
Să lăsăm unghiuri şi drepte şi sfere pe maluri,
Cercuri suntem şi avem aripi,
Ne suntem, iubito, şi avem nimburi!
Lasă!...
Lasă
Lasă, nu mă duce,
Nu mă purta prin lume, mamă,
Mie mi-au căzut aripile demult –
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Încă-nainte de a mă naşte
Cu strigătu-n mine fiind
Şi-mbrăcat în tumult!
Lasă, nu mă închide,
Nu mă opri în materie, mamă,
Mie nu mi s-a urcat încă
Nici o pasăre până la cer –
Mai degrabă mi se roteşte neantu-mprejur
Nicidecum stingher.
Lasă, nu te opinti,
Nu mă expulza din tine, mamă,
Mie nu mi-au crescut încă
Stelele cele mai înalte,
Aşteaptă mai bine
Să-ntindă Dumnezeu mâna
Până la El să mă salte!
Contrazicând o stare de Eros
Contrazicând o stare de eros
Iubito,
Învaţă-mă să contrazic această şovină stare de Eros!
Ştii, uneori gleznele tale nu mai au formă
Ţie, care mi-ai rămas datoare un extaz,
Îţi invoc un sentiment mai puţin labil,
Un umăr de care să-mi pot agăţa buzele,
O coapsă în care să-mi pot răsfrânge sfinţenia.
Ştii, energiile mele au nimburi,
Dar uneori simt că nu mai pot să visez –
Corpul tău a rămas agăţat de stânci,
Albatroşii ţi-l spală cu lacrimi, dar tu îi negi.
Eu te conjur să cunoşti limitele abisului –
Ştii, la plecare ai uitat să întorci primăvara cu palmele
Şi Erosul nostru nu s-a mai emancipat...
Nostalgia n-are nici o psihologie, iubito,
Dar eul meu erotic a învăţat să geamă,
E nedemn, însă azi demnitatea mi se pare o utopie –
Un vis nevisat, neproiectat în cortexul meu concret,
Da, eul meu a învăţat să se umilească,
A absolvit şcoala trăirilor tale, deşi uneori regretă!
Plouă cu meteoriţi, fecundo,
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Tu rămâi sclava acestui instinct de laşitate,
Mai trist e că ne desparte un asfinţit organic,
Noaptea mi se strecoară în vene, în muşchi.
E nedemnă această stare de Eros, iubito,
Dar tu ai răstignit-o în celulele mele
Şi-atunci mă întreb:
Cărei conştiinţe i-ai făcut astfel pe plac?!
Nu-Ţi reproşez!

Nu-Ți reproşez!
Nu-ţi reproşez, Doamne,
Că mi-ai coborât în tâmple nenorocul!
Te rog numai
- În genunchi Să-mi dai doar norocul
De-a-l duce
Până la capăt.
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MARIANNENCESCU

Dreptate sau justiţie ? Reflecţii despre
filosofia dreptului
Încercând să răspundă unei întrebări fundamentale
asupra sensului actului de justiţie înfăptuit la noi, guvernanţii de
tranziţie s-au grăbit să comunice românilor că astăzi se practică,
mai degrabă, justiţia, desigur într-o formă autohtonă, respectiv
absolută, în vreme ce scopul final al acestui demers social, şi
anume dreptatea, este mai degrabă un „lux” neacoperit. Este, ca
şi cum, de pildă, în artă, ai despărţi creatorul de atitudinea sa
morală, calitate ce îşi pune obligatoriu pecetea pe conţinutul
operei. A separa, aşadar, justiţia de dreptate înseamnă a ignora
însuşi sensul credinţei noastre creştine, ce stă la temelia statelor
moderne, căci, nu întâmplător, Sf. Apostol Pavel vorbeşte, în
Epistola către corinteni, despre o „triadă a podoabelor omeneşti”,
pe care le ierarhizează astfel : „Şi acum rămân acestea trei :
nădejdea, credinţa şi dragostea. Iar cea mai mare din acestea e
dragostea” (13:13).
Dacă, în planul creaţiei, lucrurile sunt oarecum
lămurite, în sensul că valorile morale, calităţile estetice şi talentul
constituie un veritabil pat germinativ al operei de artă, în materie
socială persistă suspiciunea că nu a sosit încă momentul pentru a
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înfăptui actul de dreptate. În loc, aşadar, ca ideile despre
divinitate, care consacră statutul social al fiinţei umane, să ne
îndemne spre o rezolvare firească a dilemei, căutăm încă soluţii
contra curentului, ce nu ne conduc decât spre autoritarism şi
îndoctrinare. Aşadar, nu cu jumătăţi de măsură, cu acte juridice
incomplete, cu excluderi şi intoleranţă vom înfăptui un act de
justiţie corect şi deplin justificat moral, ci cu apelul la resursa cea
mai generoasă, oferită chiar de doctrina creştină, care este
toleranţa şi iubirea.
Se pare că la originea acestei atitudini se află
modul cum s-a constituit, în urmă cu exact 150 de ani,
învăţământul juridic românesc, respectiv prima Facultate de
Drept a ţării, rostuită, susţine profesorul Mircea Djuvara (18861944), într-un Memoriu publicat în 1942 (Filosofia dreptului şi
învăţământul nostru juridic, extras, Monitorul oficial, Bucureşti,
9 pagini) mai mult ca o şcoală practică, destinată a se preda arta
(s.a.) de a se da soluţii litigiilor ivite în faţa instanţelor
judecătoreşti, iar nu ca o veritabilă Facultate la care să se predea
„ştiinţa (s.n.) juridică”. Concepută ca o modalitate de învăţare a
textelor şi controverselor ivite cu ocazia aplicării legilor, Şcoala
românească de drept, înfiinţată la Bucureşti, în 1866, de
profesorul Ioan Dissescu a rămas, în opinia profesorului M.
Djuvara adepta tezei că numai înţelegerea ştiinţifică a ideii de
justiţie, dar şi elaborarea ei naţională, sub forma redactării
legilor, asigură afirmarea temeinică a valorilor justiţiei.
Această teză, a dreptului pozitiv, însoţită de o
metodologie specifică, a continuat să stea la baza pregătirii
viitorilor jurişti români. Cu toate că, încă de la începutul secolului
al XIX-lea, s-a observat că atitudinea respectivă, ce a stat şi la
baza creării celebrei Faculté du Droit, de la Paris, datând din
vremea Revoluţiei (înfiinţată la 11 Floreal, Anul II, pe stil
republican), anume că studiul „dreptului”, desprins de cel al
„literei” legilor, „a constitué la cause de la stagnation du droit en
France” (afirmaţie a lui Athanase Jourdan, la Cenaclul Themis, în
1819). Această lacună, prezentă în studiul francez a dreptului, a
fost îndepărtată târziu, prin introducerea disciplinei filosofiei
dreptului, un ansamblu de concepte juridice şi moral-publice ce
stau la baza construcţiilor codurilor de legi.
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Analizând „atitudinea filosofică” a profesorului
Mircea Djuvara, exprimată prin preocuparea sa de a introduce, în
învăţământul juridic românesc a unor principii de filosofia
dreptului, prezente, de altfel, în majoritatea şcolilor similare
europene, Nicolae Bagdasar (1896-1971), unul din primii noştri
istorici ai filosofiei, afirma că prin această preocupare profesorul
M. Djuvara s-a dovedit un „kantian”, în sensul că ştiinţa dreptului
nu poate fi cercetată „empiric”, ca un simplu „obiect de gândire”,
ci ca pe un produs al „dialecticii gândirii”, în esenţă, al „gândirii
obiective”. „Pentru Djuvara, susţine N. Bagdasar, semnificaţia
ideii de realitate nu se poate concepe decât în funcţie de relaţii”
(Istoria filosofiei moderne, vol. V, extras, Bucureşti, Tiparul
Universitar, 1940, p.8). Analizând raporturile dintre ştiinţele
juridice şi conştiinţă, profesorul Djuvara constată că acestea au
obligatoriu, o bază raţională, că ele se constitui şi se organizează
în sisteme, care converg către un ideal de perfecţiune „imanentă”,
aşadar de tip kantian. În aceste condiţii, adevărul nu este un dat
„absolut”, ori „definitiv”, ci o construcţie relativă, în permanent
proces de perfecţionare. La rădăcina dreptului, susţine profesorul
M. Djuvara- ca şi a moralei adăugăm noi- stă, aşadar, ideea de
raţiune obiectivă, care presupune, inclusiv, noţiunea de libertate.
Realitatea este că, în ştiinţă, inclusiv în cea a dreptului, ca şi în
natură, noţiunile de Bun (etic), de Adevăr(etic), inclusiv cea de
Justiţie nu stau pe acelaşi plan, şi în nici un caz nu se află în
raporturi interdependente. Adevărul, de pildă, poate să cuprindă
reprezentări estetice, etice, ori să fie determinat de realităţi
obiective. În aceste condiţii, este necesar a se recurge, susţine
profesorul M. Djuvara, la o „sinteză” de determinări, tocmai
pentru că dreptul şi morala nu au aceeaşi rădăcină. Cu toate
acestea, „ideal, orice acţiune morală este justă, după cum orice
exerciţiu juridic trebuie să fie moral”. În concluzie „orice drept
presupune o anume morală” (Stat şi etică, în Revista de drept
public, 1938).
Sintetizând, scopul dreptului nu este nici „utilul”, nici
„solidaritatea socială”, ori, ideal vorbind, „armonia socială”, ci
„activitatea liberă a spiritului creator” (v. art. Educaţia socială a
tineretului, în Revista Fundaţiilor Regale, 1939). Aşadar, „pentru
ca normele juridice să fie valabile, ele trebuie recunoscute
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social”, principiu dedus din aprecierea raţională a ştiinţei
dreptului. „Justiţia, concluzionează Mircea Djuvara, este ordine
socială”, teză susţinută şi de alţi penalişti interbelici, între care
Petre Pandrea (1904-1968) care, într-un articol publicat, în 1928,
în Revista Gândirea, afirma că „Şcoala dreptului natural a
îmbunătăţit dreptul penal îndrumându-l spre utilitate socială,
solidarism şi înţelegerea psihologică a delicventului” (Autonomia
ordinii juridice,în Gândirea, an. VIII, nr. 6-7, p. 256).
Revenind la ideea iniţială, aceea privind morala
actului de justiţie, nu ne rămâne decât să constatăm că dreptul
intervine atunci când avem o „minimă coerenţă în materie de
etică”. Legat strâns de morală, dreptul are în esenţă, aceeaşi
structură logică, deşi s-ar părea că, aparent, morala domină. În
practică, actul de justiţie, desprins de orice convenţie psihologică,
este, susţine Mircea Djuvara „un contract”, o convenţie,
obligatoriu raţională (s.n.), ce poate fi interpretată inclusiv „a
priori”.
Tezele lui Mircea Djuvara şi-au găsit ecou,
inclusiv în opera unui „clasic” european al filosofiei dreptului,
profesorul italian Georgio dell Vechio (1878-1970), care, într-un
articol din Revista Dreptul (decembrie 1937), tradus pentru
publicul românesc chiar de profesorul M. Djuvara, susţinea că
„principiul binelui, ori al răului, al justului, ori al injustului nu
este ceea ce i-a plăcut unui legiuitor” (Etică, Drept şi Stat,
Bucureşti, Tipografia Cuvântul românesc, 1937, p. 16). În
consecinţă „pozitivitatea în privinţa moralei derivă din arbitrul
individual, respectiv din aşa-zisa sancţiune a opiniei publice”
(s.n. – op.cit., p. 16). În spiritul perfect al moralei totalitare,
filosoful italian lăsa pe seama statului calitatea de a stabili o
anume ordine juridică (Statul „jurist”, sau statul „perfect” nu
reprezintă decât o formă de super individualitate a statului ), dând
astfel cale liberă unei aşa numite statolatrie, căci, devenind
„organ” al dreptului, Statul îşi asumă, implicit, şi o etică
imanentă. A mai vorbi în aceste condiţii de un stat „imperfect”,
ori mai grav, de unul „ilegitim” ar însemna să ataci însăşi ideea
de justiţie, adevărata funcţie a Statului fiind eminamente
„pozitivă”.
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Teza l-a inspirat şi pe un alt gânditor român,
Eugeniu Sperantia (1888-1972), care susţinea, pur şi simplu, că
„statul, prin originea sa, este o excrescenţă a ideii de justiţie”
(Viaţă, spirit, drept şi stat, în revista Gând românesc, aprilie
1938, p. 160) şi că, dintr-o anexă a justiţiei, statul tinde să devină
„un scop în sine”. Teza se încadrează, în teoria, foarte răspândită
în epocă, a dreptului obiectiv (normele ce fac ca un interes să fie
just trebuie să aibă o conformitate logică, respectiv să fie
acceptate şi consacrate în interiorul societăţii – n.a.).
Statul „just”, ce tinde spre „maxim de armonie”,
era aşadar, în opinia lui Speranţia statul bazat pe „exigenţele
filosofiei universale” (!? – n.a.), ce impuneau „drepturi”, dar şi
„reciprocităţi”, în baza „exigenţei compensaţiilor”. Concluzia,
destul de alambicată, a profesorului Sperantia era că „orice
exigenţă morală este o exigenţă logică”, cu alte cuvinte, ceea ce
nu poate fi redus la raţiune, ne contrariază şi ni se pare fals”.
Această teză, în esenţa ei kantiană, după cum observa un exeget
contemporan, profesorul Mihai Bădescu, pleacă de la ideea că
toate convingerile juridice decurg din înseşi elementele a priori
ale minţii noastre, şi că acestea ni se impun categoric (Filosofia
dreptului în România interbelică, Ed. Sitech, Craiova, 2015, p.
291).
Din aceste observaţii rezultă că dreptul,
obligatoriu pozitiv, „trebuie să existe”, dar mai ales „trebuie
respectat”, câtă vreme el se află în concordanţă cu secvenţele
logice ale minţii omeneşti.
Dreptul autentic, se bazează, aşadar, pe
sociabilitate, inclusiv pe spiritualitate, cu atât mai mult cu cât
reprezintă suprema valoare a spiritului, singura capabilă să
integreze biologicul cu pretenţiile spiritului. Cu atât mai mult
creşte, în aceste condiţii, rolul judecătorului/legiuitorului, căci,
nu-i aşa ?, o legiferare severă este un simptom (grav) de criză
socială. Analizând, aşadar Doctrina modernă a pedepsei, Petre
Pandrea constata, de pildă că, în sens kantian, „pedeapsa nu are
scop ci este o valoare de sine stătătoare” (în rev. Pandelecte
române, Imprimeria Naţională, 1941). A susţine, aşadar, că
pedeapsa are o fundamentare metafizică şi morală, iar că
judecătorul este un mesager al „zeilor ofensaţi”, care cere, în
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permanenţă, noi „jertfe”, înseamnă a ignora însuşi principiul că
„justiţia oricărei pedepse nu trebuie să lezeze sentimentul de
echitate”. Se vorbeşte astăzi despre autonomia magistratului,
despre caracterul absolut al deciziilor sale. Să ne amintim că
„judecătorul absolut”, Pontiu Pillat, în loc să atragă atenţia asupra
erorii judiciare pe care era chemat s-o legifereze, a preferat să se
„spele pe mâini”, gest estetizant şi olimpian, dar care nu a
rezolvat eroarea judiciară comisă. Nu acesta este modelul
„bunului judecător”, ci reprezintă, mai degrabă, un caz clasic de
alienare în faţa justiţiei. La fel, a judeca, cu severitate, într-o
epocă „deşănţată li tulbure”, înseamnă a face loc discriminării,
inclusiv în materie de „infracţiuni politice”, dar şi un sindrom al
„discernământului judecătoresc”. Nu cu pedeapsa maximă se
îndreaptă relele moravuri, ci dozând pedepsele, astfel încât ele
“să placă societăţii, în numele căreia se împarte dreptatea
(informaţii şi interpretări suplimentare despre teoria pedepselor
se pot găsi în lucrarea lui Mihai Bădescu Sancţiunea juridică în
teoria, filosofia dreptului şi în dreptul românesc, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 2002, p. 138-145 – n.a).
Concluzionând, putem spune că marii gânditori
români şi-au făcut datoria la consolidarea filosofiei dreptului. E
rândul legiuitorului, acum, să pună în acord principiile cu practica
juridică. Din păcate, sincope recente ne îndreptăţesc să amânăm
momentul când se va putea vorbi de un acord normativ între
dimensiunea etică şi cea juridică a dreptului. Până atunci, lucrări
precum Filosofia dreptului în România interbelică (Craiova, Ed.
Sitech, 2015), a profesorului Mihai Bădescu bătătoresc calea spre
o înţelegere a unui adevăr fundamental, relevat cândva de Mircea
Djuvara, anume că libertatea morală este, în esenţa ei, o formă a
libertăţii de gândire, iar subiectul moral este ţelul fiecărei etici
(Eseuri de filosofie a dreptului, Bucureşti, Ed. Trei, 1997, p. 86).
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CIPRIAN-IULIAN ȘOPTICĂ

PERSPECTIVISM ȘI PSIHANALIZĂ.
O PRIVIRE COMPARATIVĂ.
În studiul comparativ pe care voi încerca să-l dezvolt în paginile
următoare, am în vedere dezbaterea critică a două mari teorii filosofice,
care într-o anumită privință corelează din punct de vedere teoretic:
raportul dintre filosofie și viață, dintre filosofie ca sistem coerent de
simțire și trăire a realității, respectiv filosofie înțeleasă ca manifestare a
unor diferite modalități de gândire. În această privință, voi analiza două
metode de cercetare filosofică a ființei umane, care au apărut la finele
secolului al IX-lea, dar care au atins apogeul în special în direcția
dezvoltării unor noi antropologii: perspectivismul nietzschean și
psihanaliza freudiană. Din primul curent de gândire s-a dezvoltat
hermeneutica filosofică, până la direcțiile sale radicale din zilele
noastre, ce privesc dezbaterea pe tema postmodernismului și
relativismului radical, celălalt a adus contribuții spectaculoase în
domeniul antropologiei culturale, mai ales în descifrarea fenomenelor
abisale ale spiritului și psihicului uman.
Întrucât Nietszche, prin analiza nevoilor metafizice ale omului,
cât şi Freud, prin psihanaliză, propun înţelegerea vieţii şi a istoriei în
strânsă legătură cu filosofia şi cu modalităţile/mecanismele de gândire
ale omului; demersul nostru comparativ va trebui să aibă în vedere
următorul set de interogaţii: în ce măsură individualitatea pregnantă a
unui număr restrâns de persoane influenţează teoriile şi sistemele
filosofice? Ce rol joacă personalitatea omului de ştiinţă în cadrul
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filosofiei şi în ce mod, filosoful, prin acţiunile sale comportamentale,
prin stilul lui de a gândişi a rezolva probleme, impulsionează activitatea
de filosofare? Cum poate indica psihanaliza motivele subiectivindividuale ale teoriilor filosofice? Ce este de fapt perspectivismul
(exprimat prin reevaluarea tuturor valorilor), şi prin ce se diferenţiază
sau se aseamănă cu metoda psihanalitică freudiană? În ce măsură critica
nietzscheană a nevoilor metafizice ale omului devine o psihologie pură
sau chiar o formă de psihanaliză?
Atât Freud, cât şi Nietzsche analizează profilul psihologic al
omului care filosofează şi care-şi clarifică propria condiţie ontologică;
Nietzsche punând accent pe nevoile metafizice ale fiinţei umane:
nevoia de adevăr, identitate, absolut, certitudine ultimă etc., criticând
tototdată perspectiva moraliştilor, a filosofilor dogmatici şi
antisenzualişti, care se mărgineau doar la dualismul bine-rău, adevăreroare, frumos-urât, trup-spirit, păcat-virtute etc. Freud analizează şi el
psihicul uman, în special mecanismele inconştientului individual,
anume modul cum influenţează motivaţia inconştientă modalitatea de
filosofare.
Gândirea lui Nietzsche, o suită de texte scurte (aforisme), din
punct de vedere stilistic se afirmă în dispersie şi într-un mod exploziv.
Această fragmentare provine fără îndoială din perspectiva însăşi asupra
semnificaţiei acordată întreprinderii filosofice, interpretată până atunci
ca o căutare dezinteresată a adevărului. Unitatea gândirii lui Nietzsche
este constituită din condamnarea a tot ce se gândise anterior sub numele
de metafizică. Potrivit lui Nietzsche, filosofia se subsumează cel până
la el, acestui efort de depreciere a vieţii sensibile şi a corpului în
favoarea unor adevăruri superioare. În filosofia sa critică, Nietzsche
răstoarnă radical vechea concepţie metafizică ce se baza pe dualismul
trup-suflet, inteligenţă-instinct, bine-rău, şi re-aduce astfel produsele
conştiinţei la condiţiile lor vitale. Exaltarea unor adevăruri pure şi
eterne este opera, spune Nietzsche, a unor organisme bolnave şi laşe,
care caută cu febrilitate în ficţiunea unei „lumi adevărate”, un refugiu
din faţa puternicilor pasiuni ale vieţii, pe care se simte incapabile să le
suporte. Această voinţă de adevăr favorizează o viaţă decadentă, căreia
îi găsim expresia laică în ştiinţă, ca un ultim refugiu al unui spirit
religios: ea presupune o credinţă nelimitată în adevăr. Nietzsche
descoperă însă această lume a sensibilului şi a corpului ca fiind lumea
„voinţei de putere”, caracterizată prin raporturi de forţă întotdeauna
instabile, precare şi reversibile, o lume dionisiacă a durerii şi
beatitudinii.
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Pentru a rezolva conflictele din această lume, în care totul nu este
decât aparenţă şi pentru a depăşi perspectivismul halucinant al
gânditorilor, Nietzsche invocă feţele artistului, cea a veşnicei
reîntoarceri anunţată de Zarathustra, precum şi cea a supraomului.
Artistul se înscrie în mişcareaînsăşi a voinţei de putere, prin actul de a
crea forme, iar supraomul, prin „voinţa autentică de putere”. Nu
întâmplător, în cartea Dincolo de bine şi de rău, Nietzsche descoperă că
filosofia de până la el era doar o confesiune şi o memorie
neintenţionată/neobservată a respectivului gânditor şi că se axa în
special pe principiile etice (morale) ale acestora, originile filosofiei
fiind tocmai intenţiile morale ale filosofilor. Rezultatul obţinut prin
analiza psihologică a nevoilor metafizice a fost acela că anumite
exigenţe ale gândirii filosofice, precum raţionalitatea permanentă,
anihilarea simţurilor, imperativul obiectivităţii, etc., nu au legătură cu
filosofia, ci sunt de fapt manifestări deghizate ale valorilor morale.
Mai mult, în lucrarea postumă, Voinţa de putere, Nietzsche
accentuează ideea că cunoaşterea trebuie să se limiteze la conservarea
vieţii, propunând în realizarea demersului acestei idei metoda
„transmutării tuturor valorilor”, ca esenţă primă a adevărului. În acest
sens, totul se reduce la ideea că viaţa nu este posibilă fără evaluări şi
aparenţe. Lumea nu se reduce la fapte, ci este ea însăşi o interpretare.
Filosofia, ca apologie a aparenţei, ce consideră realitatea un joc infinit
al interpretărilor, Nietzsche o va numi perspectivism. Perspectivismul
însă, caracterizat prin „metoda reevaluării tuturor valorilor” şi prin
analiza nevoilor metafizice ale omului, deşi pune accent pe
valorificarea egoului, a instinctelor, a voinţei de putere, a impulsiunilor
interioare etc., nu riscă să devină o psihologie pură, în sensul de
studiere atentă doar a proceselor şi activităţilor psihice care
fundamentează în mod strict personalitate şi caracterul uman.
Totuşi, perspectivismul nietzschean, ce presupune accent pe
reevaluarea tuturor valorilor, nu ţine cont, ca şi psihanaliza, de
subiectivitate, ori individualism, el se bazează în principiu, pe
interpretarea deschisă a unei viziuni cât mai generale asupra lumii, cât
şi asupra cunoaşterii umane. Cu toate acestea, unele concepte
nietzscheene se vor regăsi în mod clar în cadrul psihanalizei lui Freud,
ca spre exemplu: conceptul de intenţie morală, ca formă a motivaţiei
inconştiente, ideea de resentiment religios şi moral, exprimat sub forma
refulării şi a sublimării, ficţiunea valorilor fundamentale ale vieţii (ca
adevărul şi falsul, binele şi răul) trăit sub forma fantasmelor onirice, pe
care freudismul încearcă să le interpreteze prin ideea satisfacerii
libidinale a egoului şi, în fine, cea mai importantă - nevroza religioasă,
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înţeleasă ca afecţiune psihogenă în care simptomele sunt expresia
simbolică a unui conflict psihic între dorinţă şi legile moral-religioase.
În lumina acestor noi dezvoltări conceptuale, promovate asiduu
de Fr. Nietzsche, observăm cum, într-o formă clinică, nevrozele
religioase vindecare de Freud (cazul „omului cu şobolani”, „omul cu
lupi”, ori cazul de paranoia al ministrului elveţian Schreber),
exemplifică şi justifică practic atacurile lui Nietzsche îndreptate
împotriva moralei creştine, care în contextul libertăţii extreme
promovate de societatea seculară modernă, accentuează permanent
conflictul intern între senzualitate/sexualitate şinormele etice impuse de
credinţa creştină. Cura de psihanaliză şi terapia psihanalitică
reprezintă astfel tehnica vindecări patologiei psihice prin şedinţe de
conversaţie ce constau ulterior în interpretare viselor pacientului, în
conştientizarea treptată a impulsurilor, în depistarea nevrozelor,
isteriilor şi obsesiilor, precum şi altor maladii psihice, precum depresia,
paranoia, angoasa, anxietate, frica de întuneric, fobiile etc.
Vindecarea unor astfel de boli psihice, în perspectiva metodei
psihanalitice freudiene, se realizează prin consumarea lor, adică prin
retrăirea evenimentelor care le-a declanşat în planul conştient, urmată
de ştergerea lor definitivă din conştiinţă, ori chiar dobândirea capacităţii
de autodepăşire şi imunizare în cazul în care pacientul se întâlneşte iar
cu astfel de simptome. Psihanalistul nu face de altfel, decât să-l înveţe
pe pacient cum să se vindece singur. Pentru a evidenţia prin ce se
individualizează perspectivismul de psihanaliză, este necesară punerea
unei noi interogaţii: în ce măsură satisfacerea sau sublimarea libidoului
prin fixaţii, (după cum teoretizează Freud), ţine cont de libertatea
voinţei de puternice a lui Nietzsche, ce constă de altfel în nobleţea
gândirii, în jocul infinit al interpretărilor, în suveranitatea instinctelor?
Sau, altfel spus, în ce măsură este influenţat profesorul şi psihanalistul
Sigmund Freud de morala aristocratului, ce constă tocmai în
glorificarea sinelui, în suveranitatea ego-ului dotat cu voinţă puternică,
şi care vede adevărul dincolo de bine şi de rău, care depăşeşte cu alte
cuvinte tragedia existenţială prin învingerea temerilor legate de
prăbuşirea iminentă a civilizaţiei, ori legate direct de ceea ce Nietzsche
a numit ca fiind „moartea lui Dumnezeu”?
Prin această sintagmă, Nietzsche înţelege căderea tuturor
valorilor tradiţionale ale societăţii umane, valori ce ţineau de un psihic
arhaic, de o conştiinţă limitată la un univers religios impus de dogme
teologice, de multe ori antisenzualiste, care adoptă ideea liberului
arbitru doar pentru a justifica sentimentul culpabilităţii, generând
subjugare, autobatjocorire, automutilare prin jertfirea libertăţii,
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renunţarea la orgoliu şi a întregii conştiinţe de sine a spiritului. Aceasta
ar echivala, în cadrul psihanalizei, cu renunţarea la personalitatea
individuală, cu admiterea determinismului psihic şi cu apariţia a ceea ce
Leibniz numea, în Monadologie, a unui fel de „automatism spiritual”.
Prin modul propriu de a vedea filosofia,Nietzsche sparge tăcerea
dintre cercetarea asupra fundamentelor existenţei şi a temeiurilor
cunoaşterii ale aparatului conceptual propriu-zis (mecanismele clasice
ale gândirii filosofice), analizând din punct de vedere psihologic
nevoile metafizice ale omului. Prin stilul continental de abordare a
problemelor îl putem considera pe Nietzsche un precursor al
existenţialismului (în manieră analitică, heideggeriană, ori aforisticspeculativ, în genul scrierilor lui Nicolai Berdiaev, Karl Jaspers ori
Emil Cioran) şi, desigur, premergător al fenomenologiei husserliene,
până la etica fenomenologică lévinasiană, ori structuralismul lui
Michael Faucault.
Pentru Sigmund Freud e mai dificil de stabilit un anume gen de
filosofare, putând fi încadrat atât în speculaţia de tip jaspersian, în
critica kantiană, hermeneutica nietzsciană, şi chiar, în contextul actual
în pozitivismul logic. Stilul lui Freud este unul profund analitic,
psihanaliza sa deschizând drumuri nebănuite, atât în cultură, cât şi în
filosofia culturii, prin antropologia structurală şi sociologie ori filosofia
religiilor, în special prin analiza inconştientului colectiv la Gustave
Jung. Prin filosofia şi mai ales prin viaţa sa zbuciumată, Fr. Nietzsche a
încercat să elibereze gândirea filosofică de sub imperativul valorilor
moral-religioase, iar S. Freud, prin psihanaliza sa, a reuşit să zdruncine
într-o oarecare măsură mentalităţile umane, făcând pe om să se
gândească în mod sincer asupra propriei fiinţe, asupra propriei condiţii
psihice în univers.
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GEORGE BACIU

GÂNDURI ÎN DERIVĂ
Ca să înţeleg lumea am privit adevărul ca pe-o aparenţă.
Simţul este un instinct de viaţă ce dispreţuieşte raţiunea în numele
erorii necondiţionate a trupului. Prin păcat omul a devenit el
însuşi, cântând în parabolele creştinismului o morală ce
ameliorează decadenţa progresivă a existenţei
istovite în
sfinţenie. Umanismul contemporan rosteşte rătăcirea şi ispica ca
valori superioare ale intelectualităţii. Conceptul de „liber arbitru”
a devenit o sociologie a durităţii, primejdiilor inimii, corupţiei
firii, amurgului binelui – toate capabile să esenţializeze specia
umană, în durerea sărăciei duhului său.
***
Psihologia oricărei acţiuni are la bază instinctul. Judecata
pedepseşte, prejudecata – eliberează. Adevărul este „instrumentul
de tortură” al valorilor întâmplate a se numi fenomene. Omul
este doar numenal. Viaţa este o recenzie a destinului. Demascarea
goliciunii morţii are un singur sens: debarasarea de nulităţi. Ele
strică superioritatea esenţei umane putrezindu-i emoţia.
***
Tristeţea se atârnase de mine cel singur ca o gălăgie întoarsă
pe dos. Devenise melancolică şi intimă, conştientă şi serioasă.
Avea un aer depresiv şi lacrimi în ochi.
Făcuse atac de cord.
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***
Mă uit în faptele mele la ceas ce vecernie şi ascult melodia rugăciunii
zornăind pe chipul lutului. Pe marginea dinspre păcatul trupului strănută
vremea proptindu-şi cotul în ieslea povăţuitoare a gândului. Spitalul din
oase, cu stetoscopul pe piept, lasă privirea în jos, miruind începutul
înţelepciunii.
A venit toamna pe furiş, desculţă, jefuind visele în care mai trăiesc
încă.
Sunt sigur ca am mai fost aici cândva. Mai pe la mijlocul vremii, întro toamnă fără somn, obosit de idei, doar cu o cruce pe buze. Nu mai era
nimeni. Frunzele-şi cărau naşterea înspre primăvară, copacii îşi despuiau
uscăturile în focul vetrei, noiembrie citea suferinţa chiciurei din privirea
obosită a cerului.
Sunt sigur că am mai fost aici cândva. Un lucru cu statut de aparenţă.
***
Te-am citit în fiecare dimineaţă la cafea. Ţi-am memorat viaţa în
fiecare îmbrăţişare murită fără rost în patul de după apusul soarelui. E
limpede că Dumnezeu te abandonase în gândurile mele ca pe-o precizare
cu gust de emancipare ascetică.
*
Să cred că Romeo a iubit-o pe Julieta? Nu. El a trăit gândul
iubirii ca pe-un spectacol în care pasiunea se emoţiona la fiecare sfârşit de
act. Iar când cortina a căzut şi-a dat seama că nu iubise femeia, ci iubirea
întruchipată-n femeie.
Omul moral este cel suficient sieşi, fiindcă se termină acolo unde
încep slăbiciunile. El nu poate simţi esenţa decăderii şi nici libido-ul
ontologic. Moralitatea ne ofensează gustul pentru tentaţia cărnii, prima
rostire a cugetului ce naşte filosofia. Nimeni nu poate fi fericit dacă este
moral, căci în interiorul lui nu există nicio urmă de răzvrătire, ci doar o
cuminţenie plictisitoare.
Fericirea aparţine omului imoral pentru care practicarea viciilor îl
ridică din starea de dependenţă faţă de natură. Dincolo de regulile morale
este esenţa umană ce poate dobândi conştiinţa adevăratei existenţe prin
care deosebeşte lumea fenomenală de lumea numenală.
Prin morală omul se desparte de el însuşi.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU … HELIANTA
Venerabila, dar mai ales venerata doamnă Natalia Negru (apoi Iosif,
apoi Anghel) i-a publicat memoriile în anul 1921 sub inspiratul titlu de
„Helianta” (ea fiind desigur, planta care s-a rotit după doi sori). Doi
poeţi, Ştefan Octavian Iosif („Şteo”) şi Dimitrie Anghel („Mitif”), care
au scris împreună „Caleidoscopul lui A. Mirea”, fiind victimele unor
iubiri tragice. Helianta Natalia (alintată de primul soţ, Şt. O. Iosif, Lia)
a trăit 80 de ani (1882-1962), pe când Iosif 38 (1875-1913), iar Anghel
42 (1872-1914). O matematică prea cinică a Sorţii a pus semnul
egalităţii între cât a trăit ea, şi cei doi soţi la un loc (38+42), îndrăgostiţi
nebuneşte de ea. Atât de mult, încât uzurpatorul Mitif i-a propus soţului
legitim un duel, iar învingătorul să-şi adjuce definitiv trofeul. Cazul a
produs multă vâlvă în epocă, primul înnebunind de durere, iar al doilea
sinucigându-se, la un an după moartea fostului prieten.
Dacă opinia publică era revoltată, prin glasul unei doamne vexate
din cortegiul lui Mitif („Mizerabilo, care omori pe toţi oamenii mari ai
ţării!”), moldoveanca din Buciumeni va explica pe un ton calm şi cu
oarecare detaşare (le-a supravieţuit celor doi aproape jumătate de secol,
retrăgându-se la Tecuci), strania diviziune a amorului: „Anghel era
volubil şi picant. Acidulat ca o şampanie… Pe urmă nu ştiu cum s-au
petrecut lucrurile. Faptul e că morbidezza lui Iosif mă desprinsese de el.
Încet, încet, să-i las sentimentalismul şi lui Anghel erotismul”.
Cine n-ar prefera şampania în locul morbidizzei? Și cum să nu aibă
Anghel arta volubilității și picanteriei, când cei mai fumoși ani ai
tinereții (1893-1902), aproape un deceniu, și-i petrecuse tăind frunze
la… chiens prin cafenele pariziene, tocând averea moștenită. Grație
acestui „loisir” în străinătate, criticul Mihai Zamfir crede că: „Trăind în
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acelaşi oraş cu Proust, la câteva străzi distanţă, românul D. Anghel
devenea un proustian avant la lettre, aparţinând aceleiaşi familii de
spirite din „Pastiche et mélonges”. Ce premonitoriu vers „mitific şi…
mirific: „Miroase a moarte şi-a iubire / Şi creşte o dulce lenevie”. Şi
Sadoveanu va avea o părere bună despre „boemul de pe Sena, care,
după ce „trăise în luminosul, enervantul şi agitatul Paris”, s-a şlefuit ca
„un poet original, plin de fantezie şi fineţă”.
Natalia l-a înscris pe Şteo la facultate, dar n-a terminat-o din cauza
vieţii grele de funcţionar pe care o ducea. Ea mărturisea că Şt. O. Iosif
era mult mai cultivat ca Anghel, studiile ultimului oprindu-se la liceu.
Mitif te impresiona prin cunoaşterea culturii franceze la nivel
de…cafenea, pe când Şteo avea vaste cunoştinţe din limba şi cultura
germană, engleză şi maghiară. El îi retuşa versurile lui Anghel, pe
vremea prieteniei, înainte de a fi trimise la vreo revistă. Anghel era de o
gelozie morbidă, ţinând-o pe Natalia închisă în casă (nu mergeau
nicăieri împreună, nu primeau nici un oaspete).
Iar după dispariţia celor doi, alţi nori…negri se abătuseră asupra
Nataliei Negru, în anul 1916 o schijă de la un bombardament nemţesc
retezându-i carotida fetiţei Corina (făcută cu Iosif), pe care o ţinea în
braţe în adăpost.
După D. Iov, Natalia „răzeşoaica superbă era de o frumuseţe
devastatoare: înaltă, bine proporţionată, cu un cur mişto, ţâţoance, ochi
frumoşi, păr, expresivă şi insinuată în indiferenţa pe care o afişa”. Purta
coc şi pălărie albă. Ştia cum să dozeze sentimentele, astfel că Mitif o
numea „pipetă”.
Celor doi poeţi din viaţa ei, ca un astru de o rece strălucire, Natalia,
flancată de un nume reprezentând doliul, le-a fost malefică. Volumele
sale de memorii („Helianta” şi „Domniţa mea erai…”), în care apare
corespondenţa amoroasă a nedoritului „mènage à trois”, au fost
considerate nepotrivite şi stranii, fiind asimilate cu lacrimile gâdelui
după execuţii. Însuşi Rebreanu a încercat a scrie un roman despre
drama petrecută, dar l-a abandonat după primele capitole (semnificativ
e titlul ales: „Şarpele”). Poetul George Topârceanu, care o întâlnise la
unele şezători literare ale Academiei Bârlădene, cu o afecţiune tainică,
o evoca: „E-naltă şi-n mersu-i/ Uşor se-nmlădie/ Ca zarea de lozii/
Când vântul o-mbie…”.
Să fie oare iubirea o vânare de vânt?
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G ALINA FURDUI

DATORIE
Multă îngîndurare, îndîrjire de ordin investigativ emană filele
acestei cărți. Raze pornite din interiorul firii cu reflecție în timp și
spațiu. Întru cinstirea memoriei. Și a demnității trecerii noastre, a
misiunii noastre pe pămînt.
File de album. Doldora de evenimente, zile, ani, oameni,
biografii, pagini răzlețe de biografie nescrisă – destin al unei
familii, cărare și soartă plasată adînc în țărîna meleagului și care,
pe cît de singulară e, pe atît de generalizatoare pentru istoria
privită în oglinda crudelor realități.
Autoarea reflecțiilor inserate în pagini, dr. Galina ProțapDragalina, realizează o retrospecție informativ-analiticodocumentară în scopul de a evidenția importanța rădăcinilor
coborîtoare în vreme, luînd drept suport Casa Părintească.
Evocările sunt marcate de document istoric, dar și de atitudine,
aceasta incluzînd detaliul, reperele concludente nu numai pentru
caracterizarea personajului propus, ci și întru cuprindere de
semnificații vorbitoare pentru etapa istorică fixată prin omul
concret, prin gîndul și fapta acestuia.
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Așadar, o familie cu viața-i zbuciumată, începînd de pe la
anul 1800 cu drum spre încoace. Nume după nume, om după om,
stare după stare... – cu toatele reale, dramatice, făuritoare de drum
pentru generații, luptătoare, fericite uneori...
Tentativa Galinei Proțap-Dragalina, membru al acestui
impunător arbore genealogic – o întreagă comunitate de spirite
creatoare de lumină – strădania autoarei, ziceam, pornește de la
convingerea că trebuie, ești dator să știi ce s-a întîmplat înaintea
nașterii tale, să evidențiezi numele celor care au știut, prin
zbaterea inimii și a cugetului lor, să creeze o trainică echipă în
călătoria, deloc simplă prin intemperiile vieții, să rămînă drepți la
chip și la suflet.
Fraza cu tentă analitico-instructivă face trimitere la datoria
omului de a se înscrie reușit în existență și în realitate, de a-și
cunoaște obligațiunile și datoria față de semeni, față de aproapele
și departele fiecăruia dintre noi.
Evident, greu este a cuprinde și a pătrunde în mod exhaustiv o
biografie de om, cu atît mai mult a unei vițe roditoare de destine.
Dar menținerea în memorie a vieții acesteia e datoria de om a
fiecăruia, deziderat realizat cu brio de autoarea acestei cărți.
noiembrie 2015
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LUCIA STEGĂRESCU- TRICOLOR

Nu plânge, Basarabie
Nu plânge, Basarabie frumoasă,
Ştiu, inima îţi bate cu durere,
Căci Prutul între două emisfere
Încă se-ntreabă când te-ntorci acasă.
Privim un cer înfăşurat în vise,
Aceeaşi ploaie cade la hotare,
Dar lacrimile sunt tot mai amare
Când uşile spre patrie-s închise.
Şi-am să revin atunci cu o iubire,
Şi-un soare am să-ţi las în inimioară,
Tu o să-mi dăruieşti, ca prima oară,
A României caldă strălucire.
La piept voi strânge doina strămoşească,
Înfăşurată-n trei culori divine Voi, fraţi de peste Prut, veniţi cu mine
Să ne Unim, iar ţara să-nflorească!
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Cum nu vii tu, Ţepeș doamne…
Ce mai vreți, tâlhari și hoți
Ce vă dați drept patrioți?
Cât să vă mai suportăm?
Numai în teroare stăm!
Ce e neamule cu tine?
Chiar nu vezi? Ești în ruine!
De ce-i lași să te distrugă
Și-n minciună să te ducă?
Doamne, fă-i să înceteze
Ţara să mi-o fraudeze,
Că și-așa mi-a fost mințită
Și de Mamă despărțită.
Că și-așa mai înainte,
Ne-au lipsit de lucruri sfinte,
Ne-au luat limbă și pământ,
Ne-au pus viața în mormânt!
Mincinoși ați fost mereu,
Cum de mai aveți tupeu?
Să ne mai manipulați,
Să ne despărțiți de frați!
Nu vă arde-n suflet, oare
Niciun pic de remușcare?
La câți oameni ”ați dat foc”
Nu vă pasă chiar deloc?
Ni-i cuprins neamul de ger
Și e strigător la cer,
Cu bandiții mână-n mână,
Rusia se vrea stăpână.
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Arde-o lacrimă de țară,
Nu mai vrem să fim sclavi iară,
Pentru tot ce se petrece
Noi plătim cu sânge rece.
Nu e drept ce s-a-ntâmplat,
De necaz ne-am săturat,
Vremea e să se trezească
Națiunea românească.
Frați, uniți-vă acum
Ăsta e singurul drum
Spre-a trăi în bunăstare,
Pace, dragoste, onoare!
Adunați-vă, români,
Să-alungăm lupii haini,
Să avem ca altădată
O țară mare și bogată!
Duet
Cine sunt? Spune-mi ce vezi?
Să te cred când tu mă crezi?
Ce asculți în ochii mei?
Ce mai vrei să faci cu ei?
Nu mă vinde, nu-s un ceas,
Încă-un timp mi-a mai rămas:
Adunat de sub rugină,
Plâns de-o lacrimă străină.
Am în suflet un bilet:
Eu cu dorul – în duet.
Pe de-o parte – foc de soare,
Alta – doare. Tace. Doare.
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Spune-mi, ce culoare am?
Ieri la fel ca azi eram?
Mâine unde mă vei duce?
Ceai amar sau cafea dulce?
Și-am ales să tot aleg,
Și de gânduri mi te leg:
Prin duminici mi te scutur,
Printre zece mii de fluturi.
Lasă-mi măcar o aripă
Că și-așa mai am o clipă,
Nu-s indice de eroare,
Dar mai vreau o așteptare.
Iar de-o să câștige dorul,
Dă-mi „napoi tot viitorul
Și să-mi pui ca și aseară
Zahăr în cafea amară.
Suflet de lumină
Ce faci, suflete, cu mine?
Ce ți-s lacrimile pline?
Nu te-nchide printre rânduri
Că n-am zece mii de gânduri.
Țin în mine o planetă
Și visez să-ajung poetă,
Și mă sprijin de iluzii,
Tac. Nu pot crea concluzii.
Mă dezic de minți impare,
Și îți pun o întrebare:
Cât îți ia să-mi coși lumină?
Dar răbdare? Dar rutină?
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Inima-ți măsoară plânsul,
Ce te-ai scufundat într-însul?
Am știut că-n vremuri pale
O să-arunci scuze banale.
Și-ncă-o zi așa mai trece,
Lumea nu te înțelege,
Că tu mergi pe un alt drum,
Și ești rece, nu știu cum.
Dar tu suferi, suflet negru,
Și ți-e greu să fii integru,
Că ai fost și operat
Și te-au rupt, și te-au tăiat…
Timpul, însă,-ți lasă timp,
Și nu-ți ia nimic în schimb.
Hai să te ridici din frig:
Tu să scrii, iar eu să strig…
Inimă de tricolor
Mi-e inima rănită, mamă,
Şi-un junghi mă trece-adânc prin oase,
Căci sufletul roman mă cheamă,
Şi eu mă simt străin acasă.
Azi plânge cerul şi ogorul
Străpuns de minţile haine,
Dar eu iubi-voi tricolorul
Şi-n vremi de ploi, şi-n vremi senine.
Şi îţi promit, patrie sfântă,
Să nu te mai las niciodată,
Să te ridici doar în izbândă,
Să nu mai cazi ruşilor pradă.
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Căci asta, mamă, mi-i onoarea
Şi-aceasta viaţa toată-mi este,
Să-mi apăr România Mare,
Şi-un singur grai să-i las drept zestre.
Aceasta-i limba românească,
Cu care m-am născut pe lume,
Cu ea copiii or să-mi crească,
În ea voi toţi aveţi un nume.
Şi-am să te cânt, mărită ţară,
Chiar şi prin umbrele străine,
Până-oi vedea că or să piară
Tâlharii Rusiei păgâne.
Mă-nchin cu lacrimi azi la tine
Cuvinte nu-s de-atâta dor,
Cu tine-s zilele divine,
Dulcele meu român popor!!!
Ridică-ți sufletul, române
E toamnă. Frig la noi acasă.
Cad frunze multe-ntr-un covor
Şi-ntind un falnic tricolor
Divin, cât ţara mea frumoasă.
Şi curge Prutu-n aşteptare,
Şi speră tot în strălucire
Că mâine se va face-Unire
În România noastră Mare.
Ne ţinem strâns astăzi de mână,
Duşmanul ca să nu mai poată
Să ne despartă niciodată
De limba noastră cea română.
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Voi, fraţilor ce mă-ascultaţi,
Veniţi să ne cântăm onoarea,
Al nostru plai, a noastră mare,
Ne cheamă-ai noştri bravi Carpaţi.
Să fim cu toţii o putere,
Să vadă Ştefan sus din cer
Că noi luptăm pentru-adevăr,
Că prea am suportat durere.
Şi plâns-a neamul nost' român,
Şi suferă şi-n astă vreme,
El parcă vrea, parcă se teme
Să fie-n ţara lui stăpân.
Ridică-ţi sufletul, române,
Şi-arată-le la toţi că-ţi pasă,
Ia-ţi visele şi hai acasă,
Şi hai să dai mâna cu mine!
E toamnă şi e frig la noi
Doar inimile strigă-n cor:
Uniţi suntem sub tricolor,
Uniţi vom fi pe veci cu voi!
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VALENTINA POPA
„DESCOMPUNEREA-N CUVINTE” LA
CENACLUL „MAGIA CUVÂNTULUI”
La 14 aprilie 2016 Cenaclului „Magia cuvântului” la Biblioteca
Centrală, BM „B. P. Hasdeu” a fost vizitat de Mădălina Mardan și
Virgil Șerbu Cisteianu. Lansarea cărții tinerei autoare
„Descompunerea-n cuvinte” , apăruta la Editura Gens Latina,
Alba-Iulia, a generat discuții interesante. Fiind de la profilul real,
Mădălina Mardan crează metafore din xerox, modecule, plastic.
Ea știe cum să codifice cotidianul în imagini insolite:
Mi-e groază!
de următorul moment
când privirile se vor despărți
atât de ușor
precum petale leșinate
de căldură nu mai rezistă
și decid să părăsească
nucleul vieții
Venind cu un prieten al cenaclului editorul Virgil ȘerbuCisteianu ne-a adus frumoase surprize cu reviste și cărți. În
revistele Gând românesc, grație poetei Victoria Fonari, care este
membru al colegiului de redacție, și-au regăsit articolele mai
mulți studenți de la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
de Litere, participanți activi ai cenaclului: Maria Coipan, Nina
Plăcintă, Mădălina Ghiaur, Argentina Covali, Ana-Maria Cecoi.
Dar au fost cooptate și poeziile bravului corector, neobositului
lector ai revistei „Bibliopolis” – dlui Valeriu Rață. Emoționat a
venit și dumnealui cu daruri prețioase – cărțile de versuri, pe care
le-am auzit recent printre coloanele albe ale bibliotecii și cu
câteva numere din revista bibliotecii municipale.
Recitalul a fost menținut într-un dialog de Victoria Fonari,
Lucia Stegăresc și Viorica Onofrei. Nu a putut să se abțină nici
editorul din România dl Virgil Șerbu-Cisteianu. S-au manifestat
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prin comentarii, întrebări, precizări Alexandra Iamandi, Ana
Plămădeală, Diana Grosu, Valentina Bednîi, Ecaterina Plăcintă.
La eveniment i-am simțit atenția dlui Alexandru Moraru și a dnei
Elena Căldare, care a venit să-și îmbrățișeze pritenii de la AlbaIulia. Mai târziu s-a apropiat și dna Galina Furdui.
E greu să explici trecerea timpului, dar iată ce ne spune în
cuvintele din paginele cărții cu trandafir a Mădălinei Mardan:
Gândurile adolescentine,
când le vom mai găsi
dacă timpul decide să plece?
Dar după cum ne-a îndemnat modertoarea Victoria Fonari
„cuvintele se vor scrise în continuare în reviste, trăite pe site,
descătușate în amintiri. Și la sigur ne vor reîntâlni pe paginile
revistei „Gând românesc”!” Este bine când o lansare este o nouă
etapă de cunoaștere, de creație, de perseverare!
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LUCIA STEGĂRESCU

„POEZIA ESTE CĂSĂTORIA REALITĂȚII CU
IDEALUL…”
„Poezia este căsătoria realității cu idealul, în sufletul poetului”,
afirma B. P. Hașdeu…Pentru studenții Facultății de Litere a
Universității de Stat din Moldova, poezia este prilejul perfect de a
intra în contact cu eternitatea creației. Astfel, joi, 14 aprilie, în
incinta Bibliotecii Publice „B. P.Hașdeu”, studentele anului I
împreună cu prof.univ. Victoria Fonari au participat la o
„întâlnire” cu arta creației poetului și editorului revistei „Gând
românesc”, Virgil Șerbu Cisteianu, venit de laAlba-Iulia, din
inima Țării Românești.
În cadrul acestei întâlniri spirituale a fost prezentată și lansată
cartea de poezii „Descompunerea-n cuvinte” a unei tinere poete
de peste Prut, Mădălina Mardan.
„Nu am avut nevoie doar de inspirație pentru redactarea
acestui volum, ci și de motivație, de perseverență. Cartea, pentru
mine, este un cufăr de unde izvorăsc cuvintele, din care poți
dezlănțui mii de idei, toate inedite și irepetabile; cartea este un
izvor de înțelepciune și adevăr. În viziunea mea, pe coperțile
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cărților bune ar trebui să se scrie: Atenție! Îți poate schimba
viața!”, a declarat Mădălina Mardan, deținătoare a Premiului
Mare la Festivalului Internațional „Nichita Stănescu”.
Discursul și poeziile Mădălinei, dar și cele ale dlui Virgil Șerbu
Cisteianu, au surprins pe studenții filologi, provocându-le mai
multe întrebări despre cum e să fii poet și cât de mult trebuie să
muncești pentru a-ți realiza un vis.
„Este uimitor cum poți să împletești cuvintele, conferindu-le
un colorit semantic atât de frumos, candid, natural. Participând
la o astfel de activitate, am avut fericita ocazie să cunosc și să
descopăr talente și nume noi despre care, cu siguranță, vom mai
auzi”, a menționat Grosul Diana, studentă la Facultatea de Litere,
USM.
La această întrunire literară au fost prezenți și Valeriu Rață,
secretar al revistei BiblioPolis, care a prezentat 2 cărți proprii:
„Înălțarea neamului” și „Frământul sufletului meu”; Alexandru
Moraru, care ne-a făcut cunoștință cu volumul „Secretele
istoriei”; Elena Căldare de la Biblioteca „Alba-Iulia” și cea care a
monitorizat această minunată activitate, Victoria Fonari, poetă și
prof. univ. la Facultatea de Litere, USM.
Atât studenții, cât și poeții, s-au arătat bucuroși în urma
participării la acest eveniment cultural, pronunțându-și dorința de
a mai organiza astfel de întâlniri de suflet și pentru suflet.

141

VICTORIA FONARI

Cariatide
Cariatidele s-au dezbrăcat de poezie
S-au coborât spre izvoare
Și-au sorbit apă vie
Piatra s-a transformat în iele
A început să zboare
Printre mașini și semafoare
Concurând cu cântece
De pe tronsoane
Vântul în frunze dansează
Le strânge, apoi le aruncă
Cariatidele reverberează
Ecoul lunecă
În unde de culori se împletesc
Prin ochi de manechin ielele privesc

142

Dimineața soarele
Dimineața soarele sărută
Șendrila, clopotele, cuiburile
Sărută drumul,
Oamenii harnici
Sărută singurătatea și o
împarte cu el
Sărută verdele și îl
împarte cu el
Sărută florile și se
împarte între ele
În drumul răsăritului
Umbrele încep să descrească
Cortina nopții se ridică lent
Decorul parfumului răcoritor
Este înlocuit cu spectacolul culorii.

Liniștea vitezei
După zgomotul motocicletelor
Găsesc semințe de flori
În geanta tăcerilor

Arome poetice
Îmi doresc ca foaia
pe care o citiți
să miroase a ploaie din primăvară
Picături ce ating muguri
Picături ce sărută flori
Picături ce poleiesc firele de iarbă
Și-au aprins lumânările castanii
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Pentru a lumina noaptea
de primăvara cu stropi aromați
Și iubirea înflorește
nu o interesează polemici, războaie.
E crudă în verdele
ce taie negrul
ce despică recele
ce cheamă... trilurile
cu flori ce aburcă dealurile
Firele ploii absorb foaia
pe care scriu
Literele devin picături
aromate de ploaie
în firele de iarbă drepte ale consoanelor
cu ouă de pitulici ale vocalelor
Brândușe, păpădii, flori de cireși –
pulbere de polen
înmuiat în ploaie –
aur ce zboară
în vaporii aromați
în stropii de ploaie
Primăvară! Ne deschizi prin jaluzelele ploii
Parfumul lumânărilor florale
Ce sfeșnice de chihlimbar nocturn
Copacii își îmbracă un inel
Și ramura mai face un nod pe axa timpului
pentru a condensa
aroma nopții din ploaie
ce semințe de primăvară
E răsăritul verdelui
din luciul stropilor nocturni
în care se îmbarcă licuricii cu aripi parfumate
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LIVIA FUMURESCU

GÂNDURI INTERZISE
Precum frunzele galben-ruginii ale toamnei,
împrăştiate pe coperta volumului de versuri „Gânduri interzise”
( Editura Emma, Cluj-Napoca, 2015), de Ileana-Lucia Floran,
aşa se învăluie gândurile şi trăirile poetei în versurile încărcate de
nostalgii, regrete şi suferinţe, vibrând în fiorul iubirii, care
transcede spaţiul şi timpul. Autoarea, copleşită de puternice stări
emotive, se confesează, limpezindu-ne vârtejuri ale
subconştientului reflexiv, meditând asupra unor teme şi motive
reluate şi amplificate, precum iubirea, destinul, trecerea timpului,
singurătatea etc. Poate de aceea, titlul plachetei sugerează
gândurile specifice acelora care trec peste puntea suspinelor în
tăceri şi sfâşieri lăuntrice doar de ei ştiute .
Trăirile sufleteşti pendulează între însingurarea,
percepută dureros, şi fericirea trecută, adâncind drama suferinţei
celui rămas, după aspirarea în Veşnicie a partenerului: „ Pustiul
ăsta/ care mă înghite zilnic,/ gând cu gând,/lacrimă cu
lacrimă,/dor cu dor.../Şi totuşi,/...am găsit o sămânţă rămasă/ de la
începuturi/ şi m-am gândit - iar-/ la tine.” ( „Gânduri interzise”p.59). În căutarea echilibrului, poeta developează momente ale
trăirilor de altădată: „Nu ştiu cum/ am ajuns închisă/ în sfera
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oarbă a dragostei./ Nu-mi amintesc decât/ frânturi de clipe/ şi
seri/ în care vedeam prin întuneric/ cuvinte şi sunete,/ bucurii şi
tristeţi, torturi neroade ale/ sinelui rătăcitor printre stele.” Efortul
descoperirii identităţii e zădărnicit de pericolul înstrăinării fiinţei
„prin ochii căreia/ timpul curge/în sens invers.” ( Străina- p. 13).
Febra de altădată a iubirii protectoare ( „în
neodihnă,/ iar clipele/ chemau alte clipe/ şi zilele alte zile/ într-un
şir ce părea/ nesfârşit”) e potolită de aparenta linişte a ninsorii,
declanşând tristeţi şi temeri ( „Şi-am plâns/ Şi m-am temut”),
atenuate de „o iubire uitată şi regăsită” imaginar (Efemer - p.15),
ca un balsam tămăduitor de tonica speranţă a reîntâlnirii în neant
cu cel iubit: „Mi-e bine să sper/ c-o să te regăsesc/ la capătul
depărtării,/la fel ca în trecut”(Mi-e bine - p. 29).
Neostoita dorinţă de iubire e influenţată de
grăbita trecere a timpului, care estompează bucuriile fireşti,
sugerate de metaforicele culori ale vieţuirii: „ Mi-e timpul prea
strâmt,/ nu-mi mai ajung zilele/ şi nu le mai găsesc hotarul/...şi mi
se face dor de culoare,/ de lumea cu flori şi tandreţe,/ de tine, de
mine/ de chipurile noastre vii...” (Dor de culoare - p.57).
Ireversibila curgere a timpului este percepută „coborând tot mai
adânc/ în sufletele noastre”, fiindcă „ face şi desface/ anotimpuri/,
sfinţeşte/ temeliile pure/ ale veacurilor” şi ne subjugă mereu.” (
Mereu – p. 59)
Precum poetul latin Vergilius topeşte realitatea în
personificare („Fugit ireparabile tempus”- Timpul zboară fără
întoarcere), Ileana-Lucia Floran compară ideea timpului repede
trecător cu imaginea înşelătoare a pomilor văzuţi din goana
maşinii, alergând parcă invers,: „Clipele trec,/ iar eu nici nu le
văd/...ca pomii de pe marginea drumului,/ ce par/ să alerge
invers./...S-a mai dus o vară.../Ziua de mâine va fi repede, ieri!” (
Va fi ieri – p.61)
Greşeli sau neglijenţe din fericita vreme a cuplului
hărţuiesc sufletul, îndemnându-l să ceară iertare: „ Iartă-mi
rătăcirea/ şi nu mă lăsa/ în neodihna lacrimilor.” (Neodihnă – p.
7). Teroarea culpei declanşează un neîndurător proces de
conştiinţă, în încercarea de a înţelege rolul neîncrederii în
triumful sorţii: „ Deşi nu cred în soartă,/ o simt uneori/
triumfând/...m-a trădat/ sau eu i-am sfâşiat/ aripile/ ignorând orice
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măsură? ” ( Măsură – p. 21). Uneori, trăirea e proiectată cosmic,
precum apropiata eclipsă de lună, sugerând amplitudinea dorinţei
şi emoţiile aşteptării, mocnind sub cenuşa vremii: „Mai sunt trei
zile/ şi dorinţele vor renaşte/ din cenuşa/ risipită/ peste privirile
uluite/ ale dragostei adevărate./Atunci, emoţiile,/ tulburi de risipa
atâtor ani/...ne vor înfiora sufletele...” ( Eclipsă de lună – p.11).
Metafore inedite cu care poeta jonglează sugerează
explozia gândurilor („Memoria mea/ e o fântână arteziană/
străpunsă/ de o săgeată de argint...”- precum sentimentele) şi
palpitaţiile
haotice
ale
suferinţei
(„ceasul
meu
bate/aritmic...glasul mi se pierde,/ părtaş la durere”), în timp ce
„Peste mine,/ cad umbrele amintirilor”(Amintiri albe- p.17).
O comparaţie diafană sugerează viabilitatea iubirii
mereu încrezătoare, optimistă :„Am visat/ un zâmbet alb,/ ca o
rochie de dantelă/ vie/ ce vorbeşte despre năzuinţe./O poveste de
dragoste/ ce vibrează între/ pereţii unei inimi/...Viaţa e o
trecătoare îngustă/ printre pustiiri./ De-o parte înaltul iubirii,/ de
cealaltă hăul tristeţii.” În această parte, poezia reflexivă, cu
implicaţii filozofice, conjugă intuiţia personală cu ideea abstractă
şi cu concretul, sugerând antonimic posibilele faţete ale vieţuirii:
înaltul şi hăul (Zâmbet – p.19).
Subconştientul şi raţionalul se împletesc,
completându-se, poeta explorând o concretă, iar alteori o
abstractă, paletă de itinerarii afective: „Te voi alege pentru
totdeauna,/amestecându-te/ cu / apa, focul şi pământul/...îţi voi
culege chipul/ din valurile zilelor şi/ nedesluşirea nopţilor/ şi-l voi
aşeza/...deasupra inimii,/ în centrul nemuritor al iubirii” (Semn –
p.25). Adevărata iubire depăşeşte hotarele efemerului, fiind o
componentă a trăirilor celui rămas sortit să ducă apăsătorul jug al
singurătăţii: „Ochii mei/ trăiesc din clipe trecute,/ dar vii,/ ce se
amestecă, se aprind,/ plâng şi râd/...Deşi ai plecat,/am rămas/...
iubire în iubire,/ într-o rugă continuă”. ( Clipe – p.43).
Uneori, suferinţa personală a poetei se
metamorfozează într-un proces spectaculos, proiectându-se într-o
armonie universală: „...curgerea pământului/ nu mi se pare
zadarnică./ Schimbarea cenuşii în leac/ îmi mai dă/ o nesperată
şansă” ( Curgerea pământului – p.45).
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În cele treizeci şi trei de poezii ale acestui volum,
peisajul sufletesc al scriitoarei, confruntată cu infernul
efemerului, e guvernat de nelinişti şi de temeri, axate mai ales pe
descumpănire în faţa singurătăţii, a realităţilor înconjurătoare,
salvându-se oarecum prin forţa regeneratoare a fericirii de
altădată. Suportul iubirii, în largă accepţiune, împletind
speculativul şi raţionalul, se regăseşte în mai multe poezii: „Fără
iubire,/ suntem doar/ chipuri palide ... Iubirea/ e unicul nostru/
echilibru.”(Echilibru – p.35). De aceea, ideea că oamenii sunt
„numai imagini...zvonuri...visând la Pasărea Phoenix” se
regăseşte în variantele suferinţei, dar şi ale neînţelegerii din jur :
„Rostim mereu/ aceeaşi litanie a timpului / şi sângerăm, străini/
pe ţărmuri pustii, înconjurate / de vorbe goale/ pe care nu le mai
înţelegem...” (Imagini – p.68). Adevărul biblic din Întâia epistolă
către corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap.13, versetul 13
(„...rămân aceste trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar mai mare
dintre acestea este dragostea”) se regăseşte într-o formă concisă
în ultima poezie a plachetei: „ Deşi plâng,/ strig cu trufie: Dragostea nu va fi/ înfrântă niciodată!” ( Durere – P.71).
Poeta îşi dozează trăirile în versuri albe, care nu
se supun canoanelor prozodiei clasice, având dispunere inegală,
asamblându-se însă în structuri metrice inovatoare şi armonioase,
slujind ideii promovate cu subtilitate şi cu recurenţă.
Complementare fondului ideatic sunt ilustraţiile foarte reuşite,
sugestive pentru conţinutul poeziilor, prin care talentata
graficiană Ileana-Lucia Floran se opreşte asupra fiinţei umane, a
întregului şi a părţilor componente (insistând asupra mâinilor, a
palmelor împreunate, a degetelor, purtătoare de mesaje) sau a
plantelor şi a unor contururi stilizate, în care concentrează o
interesantă viziune asupra lumii înconjurătoare.
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ELENA COSTACHE

DECIZIILE RADICALE – ABORDAREA UTILULUI ŞI A
POSIBILULUI
Decizii radicale pentru oameni deştepţi: ghidul celor mai
importante decizii pentru succesul personal şi profesional (AS
Publishing, 2013) este o carte care impresionează prin titlu (se
pare că autorul şi cititorii se selectează reciproc), prin dedicaţie
(este dedicată absolvenţilor Bootcamp University), prin timpul
scurt în care a fost scrisă (cinci zile), la întoarcerea dintr-un
turneu spiritual, prin parabolele inspiraţionale inserate frecvent,
prin aerisirea cărţii – spaţiile au rol de fragmentare a conţinutului
textului, deoarece autorul invită la o lectură relaxată şi
disciplinată şi intervine deseori cu recomandări (,,Te rog să citeşti
cu atenţie următoarele întrebări. (...) Vreau să te opresc pentru
câteva secunde din citit.”, p. 106), ghidând astfel lectura
cititorului – şi prin partea practică, ce oferă posibilitatea aplicării
teoriei însuşite. Dacă prima parte a cărţii tratează despre
necesitatea deciziilor (şi nu despre orice decizii, ci despre cele
radicale) din viaţa noastră, secţiunea a doua o prelungeşte pe
prima prin abordarea alegerilor înţelepte care trebuie să ne
caracterizeze existenţa. Îl cunosc pe Andy Szekely din cărţi, din
articole şi din materiale motivaţionale. Stilul lui ese
inconfundabil. Explică noţiuni, propune moduri de abordare,
invită la schimbare şi la dezvoltare, dar accentuează în acelaşi
timp faptul că libertatea de alegere aparţine fiecăruia iar
schimbarea trebuie să fie conştientă şi responsabilă. Este evidentă
analogia dintre imaginea cliff divers din deschiderea cărţii şi
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momentul alegerii (al săriturii sau al refuzului de a sări,
neexistând variantă intermediară) care ne defineşte viaţa.
Mărturisirile autorului (intuirea superiorităţii alegerilor în
raportul decizii/ alegeri, perceperea corectitudinii întrebărilor şi a
importanţei majore a scopului pe care-l are persoana faţă de
problema cu care se confruntă) – experienţa acestuia este punctul
de plecare în povestea inspiraţională, care este cartea în întregul
ei –, lecţiile/ temele abordate (modalitatea corectă de a pune
întrebările şi de a lua decizii corecte şi necesitatea descoperirii a
cel puţin trei soluţii pentru problemele care necesită rezolvare),
Decalogul deciziilor deştepte (care presupun descoperirea
unicităţii, a independenţei financiare, a performării şi a
relaţionării) şi parabolele Cine eşti tu, Inelul, Vulturul din Anzi,
Tânărul cu inima frântă reprezintă substanţa primei secţiuni a
cărţii. Dozarea corectă este esenţialul alegerilor bune:
,,Păstrându-ţi mintea deschisă, inima plină de compasiune şi
atenţia trează vei găsi acel bun-simţ care îţi spune fără greş când
să continui şi când să te opreşti, când e prea puţin şi când e prea
mult.” (p. 71) sau, cum spune Jon Gordon în Povestea
tâmplarului, asumarea a trei elemente esenţiale în raportarea la
ceilalţi: dragostea, grija şi ajutorul oferit.
Concepţia lui despre noroc/ ghinion în raportarea la decizii/
alegeri sprijină adevărul despre libertatea umană: ,,Când decizi,
spargi un ghinion. Când alegi, chemi un noroc.” (p. 82) Povestea
meşterului din port, relatată în partea a doua a cărţii, care tratează
noţiunea de alegere, subliniază ideea de valoare umană.
Ierarhizarea şi prioritizarea valorilor personale determină
alegerile corecte sau înţelepte, cum le consideră autorul. În acest
sens invită la adresarea corectă a două întrebări şi evident la
răspunsuri sincere şi concludente: ,,Ce este cu adevărat important
aici?” şi ,,Ce vreau eu de fapt să obţin pentru mine?” (p. 106)
Rolul viziunii este şi el semnificativ, desigur referitor la aportul
nostru în creşterea celorlalţi sau, cum spune Jon Gordon,
,,Succesul trebuie împărtăşit.” Capitolul Călătoria eroului
subliniază asemănarea dintre etapele basmului – momentele prin
care trece protagonistul în maturizarea sa – şi viaţa/ cariera
noastră.
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Partea practică a cărţii invită la regândirea şi însuşirea
concepţiilor prezentate în aceste pagini, program educaţional care
durează treizeci de zile. Concluzia cărţii expune o parabolă
impresionantă despre sacrificiu, pe care o asemăn povestirii
Mariei Pastourmadzis, Sfântul, în care personajul acesteia
dovedeşte prin viaţa sa ce înseamnă adevăratul succes şi
dragostea care se reflectă în suferinţă. Pentru că înţelege rolul
reluării sistematizate anexa cărţii lui Andy Szekely se constituie
sub formă de rezumat.
De ce m-am oprit asupra acestei cărţi? Deoarece în parcursul
cunoaşterii informaţiile cuprinse în aceste pagini sunt inerente
dezvoltării personale. În cazul autorului esenţial este şi ce spune
şi cum spune; forţa cuvintelor este impresionantă. Dar dacă
cititorul rămâne doar la stadiul de teorie şi nu fructifică în viaţa
lui beneficiul acestei descoperiri, informarea nu poate substitui
importanţa punerii în practică. Iar modul în care scrie şi vorbeşte
Andy Szekely este şi convingător, dar şi place. Şi asta se
datorează cu siguranţă faptului că-i pasă de cei cărora li se
adresează şi de îmbunătăţirea/ diferenţa pe care o poate aduce în
viaţa lor. Pentru că discursul lui nu doar motivează, ci şi inspiră.
Inspiră în alegeri corecte.
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ROXANA PAVNOTESCU

DE MATERIE: IMPROVIZAŢIE CU OI, ZEPPELINE,
SAVANŢI ŞI ALTE REPREZENTĂRI MATERIALE ALE
SPIRITULUI
De Materie este un spectacol experimental ce se desfășoară în
fosta sală de antrenamente militare a edificiului neo-clasic Park
Avenue Armory. începând din 2007, clădirea găzduiește
spectacole sau evenimente artistice neconvenționale ce presupun
un spațiu larg şi configurabil. Regizorul Heiner Goebbels este un
mare admirator și interpret al muzicii compozitorului olandez
Louis Andriessen. Jucând un rol pregnant în peisajul artistic
contemporan, Andriessen colaborează în proiecte îndrăznețe cu
artiști de referință din lumea filmului sau a artelor vizuale:
regizorii Peter Greenaway (Writing to Vermeer, ROSA Death of
a composer) şi Hal Hartley (The New Math, La Commedia). Cea
mai recentă lucrare a sa, Theatre of the World, își are premiera
anul acesta la Los Angeles. Heiner Goebbels, el însuși
compozitor, pune în scenă opere, lucrări orchestrale și
asamblează spații de expunere în marile muzee ale lumii: Centrul
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Pompidou din Paris, Muzeul de artă contemporană din Lyon,
Albertinum din Dresda. Pentru compozițiile sale, este recipientul
a doua premii Grammy.
De materie s-ar putea încadra genului operatic în lipsa unei
clasificări mai adecvate; o operă netradițională, în care
personajele sunt noțiuni sau entități filozofice ce se mișcă într-un
spațiu de idei. Textul muzical îl putem asimila unei simfonii în
patru mişcări în care multiple genuri muzicale se întrepătrund și
se unesc într-o linie minimalistă: muzică barocă, jazz, rock, lied,
neo-clasic. Componenta vocală constă dintr-un cor de coloratură
barocă cu inflexiunile lui Orf din Carmina Burana şi doi solişti:
un tenor care închină imnuri, nu iubitei, ci teoriei atomice, fără să
interfereze cu soprana înveşmântată ca o călugăriță – o mireasă
a lui Isus a cărei iubire devoțională se mişcă între extaz şi erotic.
Inserțiunile vocale sunt însoțite de texte cu tentă lirică sau
filozofică ce aleargă pe pereții sălii ca niște fluvii de lumină în
benzi verticale sau orizontale vorbind despre relația dintre spirit
și materie proiectată pe evenimente remarcabile din istoria
Olandei. Formula estetică spre care tinde compoziția muzicală
este în mod esențial polifonia, iar în partea a treia se poate vorbi
de o meta-polifonie unde diverse genuri muzicale se suprapun
într-o armonie subtilă, contrapunctată de un ritm interior.
Lucrarea este un eseu muzical cu componente coregrafice și
plastice reprezentând o disertație despre materia în devenire în
relație cu dimensiunea ei spirituală. După cum subliniază
compozitorul De materie propune patru modalități diferite pentru
a ilustra - cum mintea interacționează cu ceea ce o înconjoară și
e tangibil.
În primul act, muzica de esență minimalistă cu stridențe
stravinskiene reproduce în armonii asurzitoare lovituri violente de
topoare. Relația cu materia este preponderentă în acest tablou,
linia melodică curge într-o metrică 4/4 pentru că patru este cifra
reprezentativă a materiei. O arhitectură cvasi-abstractă aduce un
peisaj selenar cu construcții geometrice, un fel de corturi semitransparente - reprezentând ateliere navale - prin care se zăresc
nibelungii mișcându-se în cadențele zdrobitoare ale muzicii. Pe
deasupra lor zboară haotic trei zeppeline albe de diferite mărimi
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ce intră gradual în cerul reprezentației. Ȋ n spațiul frontal din
proximitatea audienței este plasată orchestra într-o obscuritate
totală. Linia muzicală stridentă, obsesivă, cu rezonanțe metalice
urcă într-un crescendo ce culminează cu alăturarea corului.
Textul cantatei poate fi urmărit pe banda luminoasă orizontală de
pe pereții laterali sau pe membrana zeppelinelor; momente din
istoria Olandei secolului al şaptesprezecelea sunt reprezentate de
poemul lui Nicolas Witsen ce vorbește despre arta construcției
corăbiilor. Urmează un fragment din declarația de independență
și prima parte se închide cu aria tenorului ce reprezintă un text
poetic pe marginea unui pasaj din tratatul lui Gorlaeus (Idea
Physicae), primul fizician ce reia și dezvoltă teoria atomică a
filozofilor pre-socratici Democrit şi Leucippus.
Criticul muzical John Henken comentează primul act în
relație cu preludiul la Clavecinul bine temperat al lui Bach: linia
minimalistă a loviturilor de topoare, în crescendo, este asimilată
tocatei, iar contrapunctul (ricercare) corespunde corului. Ca și
Bach, Andriessen pornește de la același motiv medieval:
L’homme armé (Johannes Regis). Tot el încearcă să descifreze o
hermeneutică a textelor juxtapuse, între care pare să nu existe
vreo legătură: se vorbeşte despre structura şi unitatea spiritului şi
a materiei, despre constituirea materiei din elementele ei
infinitezimal-componente, vizând diverse planuri: arhitectură,
istorie, fizică şi filozofie; navele ce se construiesc din elementele
lor componente, națiunea ce se constituie prin reunirea poporului,
şi în final teoria lui Gorlaeus – despre compoziția atomică a
materiei.
Al doilea act propune un demers mistico-erotic; planul fizic,
material al primului act se ridică în spiritual. Se constituie dintrun solo soprano ce urmează unei lungi introduceri orchestrale.
Textul reprezintă cea de-a șaptea viziune a lui Hadevijch, poetă
mistică din secolul al treisprezecelea. El descrie un periplu
extatico-erotic de comuniune spirituală cu Isus Christos, cu
conotații senzuale. Structural, acest tablou muzical urmărește
planul arhitectonic al catedralei din Reims. Compozitorul
notează că intervalele de timp între intrările instrumentelor de
coarde, percuție și chitare la anumite momente de timp, reproduc
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proporțional distanțele între stâlpii catedralei. Plastic,
arhitectura scenei se menține geometric-escherian: corturile
navale sunt înlocuite cu bănci în jurul cărora robe negre
monahale, execută statuar tot felul de mudre devoționale,
răsfrânte peste marginile băncilor. Ȋ n imensa perspectivă spațială,
trupurile ascunse în sutane devin când hieroglife, când pete de
cerneală sau note pe un portativ.
De Stijl – este numele celei de-a treia părți – făcând referință
directă la curentul și revista de avangardă inițiate de Mondrian și
alți artiști olandezi ai vremii. Ȋ n particular, este o proiecție
muzicală a tabloului lui Mondrian, Compoziție cu Roșu, Galben
și Albastru, deopotrivă exploatat scenografic și coregrafic. Mai
multe voci și linii muzicale se suprapun într-o polifonie
contrapunctată: fondul minimalist constituie linia directoare,
componenta jazz-rock apare ca o voce subtilă interioară și se
susține coregrafic de un cuplu de bărbați. Corul intervine pe
alocuri imprimând o coloratură stranie. Cifra trei, ce sugerează
perfecțiunea spiritului, apare ca laitmotiv al acestui secțiuni.
Scenografia e reprezentată de trei pendule duble (cu trei brațe
articulate) ce alternează alb-negru cu cele trei culori din tabloul
menționat. Brațele pendulului se mișcă haotic trecând prin litera
T (semnul crucii, formă tipică în simbolistica lui Mondrian),
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descriind geometria lineară și coloristică a tablourilor. Balerinii în
șalvari se unduiesc ca niște șerpi în tandem cu gimnastica
pendulelor urmărind ritmul melodic ce alternează boogie-woogie
jazz și rock. Ei execută un pas de rock - charleston stilizat ce face
referință la pasiunea lui Mondrian, care mai lua încă lecții de
dans când avea 70 de ani. Textul ce însoțește tabloul este un
fragment din Principiile matematicii vizuale a lui Schoenmaeker,
ce pare că l-a influențat pe Mondrian în sensul evoluției către
pictura abstractă. Finalul părții a treia reia temele misticoarmonice din a doua parte pe fundalul gestului crucii descris de o
femeie ce vorbește audienței. Materializată din gest, crucea e
mărită și proiectată în spațiul vizual al reprezentației printr-un
sistem de oglinzi.
Ultimul act este un recviem cu inflexiuni neo-clasice
sacralizante - în stilul lui Arvo Pärt - cu note înalte şi ascuțite, ce
precum dangătele de clopot se răsfiră la intervale lungi şi egale şi
penetrează spațiul uriaş al tăcerii. O turmă de 100 de oi invadează
scena și behăiturile lor amplificate în ecou completează aleatoriu
spațiile muzicale între tonurile înalte și rezonante. Oile se
deplasează în grup compact conduse de dirijabilul – cioban ce
plutește deasupra lor, mânându-le dintr-un loc în altul. Apoi se
opresc, ocupând centrul scenei unde se mișcă sinergic în cerc în
sensul acelor de ceasornic, pe fundalul textului liric al poetului
Willem Kloos. (United with you, journeying with you to
eternity…). (Cu tot spațiul vast al scenei, oile sunt evacuate la
timp, înainte ca aerul condiționat să capituleze în fața intenselor
odoruri ovine.) Plastic, dar şi auditiv – prin notele singulare şi
echidistante ce sugerează clopote - scena trimite la filmul lui
Bunuel, Ȋ ngerul exterminator. Oile sacrificiale, arestate ca şi
enoriaşii în spațiul vast şi boltit al bisericii (similar cu cel al sălii
de spectacol) de îngerul - zeppelin, sunt țintuite de o forță
nevăzută, inexplicabilă. Ȋ n secțiunea finală, muzica capătă o
tonalitate gravă susținută de discursul lui Marie Curie de la masa
savanților - un text, in memoriam, dedicat lui Pierre Curie. Corul
transpus pe mai multe voci evoluează într-un canon ce sugerează
acea mișcare legănată lateral, în doi timpi, a marșului funebru.
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Partitura muzicală se întrerupe pentru a face loc discursului lui
Marie Curie ce lamentează pierderea tovarășului ei de viață și de
muncă; discursul e combinat cu fragmente din cuvântarea
savantei de la primirea premiului Nobel. Masa savanților
reproduce o fotografie celebră, calificată drept „cea mai
inteligentă fotografie”, de la conferința de ştiință Solvay (Belgia,
1911), ce a adunat pe iluştrii savanți ai secolului douăzeci: Albert
Einstein, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Max Planck, Pierre
Langevin,… Sunete înalte de percuție potențează discursul în
punctele lui de cezură, în spațiul dintre două idei. Masa savanților
este un artificiu ce a fost introdus de Robert Wilson, primul care a
montat această lucrare îndrăzneață în 1989 pentru Teatrul de
Operă Olandez, motiv pentru care ultima parte este singura care
cuprinde un moment sau text nespecific olandez. Original,
Andriessen a imaginat pentru acest act un fel de artă poetică care
să definească concepția muzicală a acestei creații. Wilson,
inspirat de tenta de recviem a muzicii, aduce tema morții ca
separație între materie și spirit, exemplificată în momentul
solemn de la masa savanților ( a celor responsabili cu
descoperirea legăturilor subtile între cele două entități).
Lucrarea de față este un gesamtkunstwerk ce unește în
perspectivă istorică aspecte ale lumii olandeze pornind cu evul
mediu până în secolul douăzeci. Aspectele vizează arta, știința,
filozofia și religia. Structura operei este departe de a fi unitară.
Deși există corespondențe plastice și muzicale între cele patru
tablouri, ele apar ca elemente disparate, autonome, uzând fiecare
de mijloace estetice diferite pentru a sugera legătura sau unitatea
dintre spirit și materie. De la planul concret, fizic din primul
tablou, la metafizic și sacru, în al doilea, abstractul matematic și
pictural al pendulelor cu cromatica lui Mondrian şi mecanica lui
Calder, în tabloul al treilea, la simbolic și suprarealist – prin oile
care invadează scena din ultimul tablou. Scenografia uzează
cosmic de spațiul vast al sălii de spectacol prin acele vehicule
zburătoare ce survolează extraterestru spațiul geografic al
Olandei pe dimensiunea mai multor secole. Ele devin martori
exteriori ai istoriei dar îndeplinesc și funcții astrologice dirijând
transhumantic oile către anumite puncte ale platformei.
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O lucrare muzicală prolixă şi o montare excesivă transgresează
spațiul tradițional al operei, rămânând însă prin aspectul ei
didactic şi schematic în tiparele genului. În aceeaşi idee,
Andriessen comentează ironic că lucrarea conține o soprană și un
tenor, dar soprana nu e îndrăgostită de tenor și nu există nici un
bariton pe care să-l plictisească povestea lor.
NY, aprilie 2016
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IRONIM MUNTEAN
PETRU ANGHEL, AUTORUL UNUI
„CANTO GENERAL AL TRANSILVANIEI”

S-a născut la 4 aprilie 1931, în comuna Ciugud, judeţul Alba, din
părinţii Petru şi Paraschiva, ţărani.
A făcut şcoala primară în satul natal (1938-1942), având ca
învăţătoare pe îndrăgita Octavia Mihălţianu, soţia preotului satului,
bunul părinte Ioan Mihălţianu.
Liceul teoretic de băieţi „Mihai Viteazul” (azi Colegiul „Horea,
Cloşca şi Crişan”) din Alba Iulia (1942-1950). Cea mai lungă vacanţă
„de vară” din istoria şcolii româneşti: aprilie - noiembrie 1944.
Tăvălugul războiului. Dascăli-emblemă, rămaşi în conştiinţa
multor generaţii de liceeni, profesori ca: Ion Dumitrescu (română),
Ion Oana (română), Ştefan Muntean (română), Teodor Seiceanu
(istorie). Perioada marcată grav de anii războiului, de seceta din anii
1946-1947, de convulsiile social-politice care au urmat.
Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia limba şi literatura
română (1950-1954).
Arghezi, Bacovia, Blaga, Goga, Cotruş şi alţii eliminaţi din poezia
românească, în locul lor. A. Toma şi Dan Deşliu - „Naş Eminescu” Şi
totuşi, personalităţi universitare - modele de comportament didactic şi
uman: Tudor Vianu, Ion Frunzeetti, Edgar Papu, Al. Rosetti, Iorgu
Iordan, Zoe Dumitrescu - Buşulenga.
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Activitatea de redactor la Editura Tineretului, la Editura pentru
Literatura, director adjunct în Ministerul Culturii. Membru titular al
Uniunii Scriitorilor. Asociaţia Sibiu (membru fondator).
Debut literar (cu poezie) în revista „Gând tineresc”a elevilor din
Alba Iulia (1947) şi pe plan central, în 1954. în „Gazeta literară”
condusă de Zaharia Stancu, având amintiri emoţionante din perioada
respectivă.
În decursul anilor a colaborat la revistele „România literară”,
„Luceafărul”, „Tribuna”, „Steaua”, „Transilvania”, „Familia”,
„Ateneu”, „Tomis”, „Rostirea românească”, „Discobolul”.
A debutat editorial cu volumul „Final deschis” (Editura pentru
literatură, 1967)
I-au urmat volumele: „Firul de iarbă” (Editura Albatros, 1970);
„Frumosule fiu” (Editura Eminescu, 1975); „Fiinţa noastră cea de
toate zilele” (Editura Albatros. 1977) - Premiul Asociaţiei Scriitorilor
din Sibiu; „Frunza, în octombrie” (Editura Eminescu, 1979);
„Foşnetul verii în Transilvania” (Ed. Eminescu, 1983); „Facă-se voia
voastră” (Ed. Albatros, 1985); „Fondul principal de cuvinte” (Ed.
Cartea Românească, 1986); „Fascinaţia ierbii” (Ed. Eminescu, 1988);
„Farmece pentru copii” (Din fermecate farmacii). Casa editorială
Odeon, 1994. „Poezii pentru copii cu ilustraţii” de Tia Peltz, „Foamea
de aer”, 2003; „Final deschis – antologie lirică”, (Ed. ALTIP, Alba
Iulia, 2011).
Volumele de versuri au fost comentate de critici în reviste şi
volume. Astfel spicuim din aprecierile lui Marian Popa: din
„Dicţionar de literatură română contemporană”, ediţia a doua, 1977:
„...poet înscris pe orbita celor mai bune tradiţii ale liricii ardelene,
ilustrând orgoliul şi demnitatea genealogiei familiei, dragostea pentru
peisajul naţional, patriotismul sacralizat, funcţia paremiologică a
poeziei. Preluările din folclor sunt subtile: spiritul arhetipal,
oracularul, bocetul, candoarea şi discreţia efectivă, melodicul şi
melopeicul” (p. 25). Eugenia Tudor (revista „Viaţa Românească”,
nr.6/1971, p. 141-142): „...o nuanţă trist meditativă, stând, nu atât sub
semnul lui Goga (ca şi marele său înaintaş Petru Anghel se simte un
dezrădăcinat...), cât mai ales sub zodia poemelor pillatiene...
Sentimentul acut al înstrăinării... ridică elegiile lui Petru Anghel la
înălţimea poeziei autentice”.
Victor Felea: „Aspecte ale poeziei de azi”, Ed. Dacia, 1977: „...o
tematică legată de evocarea lumii rurale, a naturii, de câteva din
atitudinile şi sentimentele ethosului transilvan,.. Dacă ar fi să-i aflăm
corespondenţa în opera unor înaintaşi iluştri, l-am numi întâi pe Goga,
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de a cărui energie şi fervoare ne aduc aminte, până la un punct, unele
accente, unele modulaţii şi atitudini din versurile autorului... „ (p.
102).
Petru Poantă, „Radiografii”, Ed. Dacia, 1978: „...un tradiţional
coborâtor din spiritualitatea transilvană. Sentimentul istoriei, al
familiei şi al peisajului autohton constituie tematica sa majoră...
Poetul este când delicat, când vehement. Versurile au fluenţe elegiace,
irizări nostalgice sau tonalitatea aspră a imprecaţiei. Laudă patria sau
îi înfierează duşmanii în accente de litanie neagră specifice lui
Octavian Goga...întâlnim aici (vol. „Fiinţa noastră cea de toate zilele”
- n.n.) unele dintre cele mai sensibile, mai necontrafăcute versuri
despre patrie din lirica noastră actuală” (p. 103-105).
Dumitru Radu Popescu, „Virgule”, Ed. Dacia, 1978: „Scriitorii
transilvăneni au adus întotdeauna în paginile lor cerul copilăriei, satul
de unde au purces, izvoarele, râurile în care s-au scăldat.... istoria
trecută şi prezentă, bocetele şi doinele şi miturile. Slavici şi
Agârbiceanu şi Liviu Rebreanu scriu parcă monografii ale locurilor
natale... monografii ale timpului lor, la fel ca Goga şi Coşbuc, Blaga,
Pavel Dan, la fel ca mai tinerii lor urmaşi... Petru Anghel face parte şi
el din această spiţă de scriitori...” (p. 174).
Hristu Cândroveanu, „Poeţi şi poezie”, Editura „Cartea
Românească”, 1980: „«materia poeziei sale», Petru Anghel şi-o căuta
şi o găsea în mediul rural, mediul natal pentru el, originar de prin
părţile Alba-Iuliei. Căruia, păstrându-i pecetea arhetipală aş zice, îi
transfigurează, contururile, exploatându-şi o marcată aparenţă
filosofică, aparent fără eforturi în planul creaţiei. Astfel, în multe din
poemele sale, el se imaginează într-un fel de tunel al timpului,
devansând clipa prezentă sau alunecând mult înapoi, printr-o
condensare sau dilatare a curgerii vremii, devenită incertă... Petru
Anghel este un cântăreţ de inimă al satului ardelean” (pp. 69-72).
Ion Mircea în Revista „Transivania”, nr. 2/I 978, p. 30: „Viziunea
lirică a lui Petru Anghel ca iconarului pe sticlă refugiat în poezie... cel
mai în largul fiinţei sale se simte poetul evocându-şi satul natal,
evocându-i întemeietorii de veşnică pomenire”.
Al. Andriţoiu (Revista „Familia” nr. 11 /1983. p. 10): „Ardeleanul
Petru Anghel, neotradiţionalist convins, este, poate, printre poeţii
noştri de astăzi, cel mai consecvent şi mai tenace apărător al temelor
sale fruste şi unice: timpul şi spaţiul Transilvaniei...”.
Irina Petraş (Revista „Steaua” nr. 2/1987. p. 16: „...Poetul ardelean
impune programatic un univers de o înşelătoare limitare, o economie
uluitoare a uneltelor expresive în stare să cuprindă spaţii infinite prin
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repetiţie, prin insistenţă prin exploatarea sintaxei poetice mai presus
de lexic... Volumele de versuri ale lui Petru Anghel alcătuiesc
împreună un soi de canto general al Transilvaniei redus la esenţă,
reţinut, intonat cu o modestie impunătoare, săpat cu răbdare şi
obstinaţie în stânca istoriei”.
Vasile Avram (Revista „Transilvania”, nr. 1/1989, p. 41): „Poate
că nici un alt poet, de la Goga încoace, n-a pus atâta suflet în definirea
şi descrierea ţăranului, a prezenţei lui în istorie”.
„Petru Anghel surprinde prin extraordinara capacitate de a nu face
concesii și de a-și educa un singur filon creator de extracție
tradiționalistă, perfect ancorat în stimulii neaoșismului celui mai pur
transilvănean sau larg spiritualizat sub matricea naționalismului
rustic” (Diana Câmpan, „Poetul-Poem cu Final Deschis”, 2011).
Aprecierile criticii au conturat fizionomia artistică a poetului,
stabilind universul tematic, filiaţiile şi originalitatea vocii lirice.
S-a stins din viață în 22 februarie 2016, lăsând în urmă o operă
poetică reprezentativă pentru Transilvania și amintirea unui om deplin
pentru toți cei care l-au cunoscut, cartea sa Frunza memoriei sau
Memoria frunzei. Dialoguri consemnate de Ioan Bâscă, 2010,
reconstituind drumul său în viață și în literatură.
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