GÂND ROMÂNESC
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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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA
COMUNISMULUI (I)
După instaurarea, cu tancurile sovietice a comunismului în
România, prin ideologii şi susţinătorii săi străini cu contribuţia
largă oferită de cozile de topor leninisto-staliniste din ţară, au fost
încarnate formule politice anticulturale. Actorul principal al
acestor formule a fost Leonte Răutu (alias Lev Oigenstein, născut
în oraşul Bălţi din Basarabia) care a organizat înscenări menite să
ducă la terorizarea intelectualilor români, să distrugă Institutele
de cercetare ale Academiei Române şi sovietizarea acesteia în
perioada 1948-1953, care au dus la ploconirea deşănţată a culturii
româneşti în faţa culturii sovietice şi utilizarea celor mai mârşave
metode de distrugere a marilor creatori români, de la tortura
fizică la marea corupţie materială care a înfeudat patologic pe
fanaticii şi posedaţii ideologiei comuniste, pe impostori şi
diletanţi, care au organizat un adevărat ritual dogmatic al
stalinismului. Nu înseamnă prin aceasta că literatura rusă pe care
şi marele nostru filosof Lucian Blaga o aprecia, ne referim la un
Dostoievski, Gogol, Tolstoi ori Esenin care a fost tradus în limba
rusă de cel care avea să devină în anii jdanovismului ,, mut ca o
lebădă în patria sa”.
Ajutat de aceşti ideologi, Leonte Răut va
deveni un veritabil geniu inventiv, folosind cel mai tăios bisturiu,
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pentru distrugerea valorilor culturii naţionale. El este cel care a
aranjat şi ordonat noi scări valorice prin care a violentat toate
criteriile autentice de apreciere a creaţiei artistice. E dureros,
astăzi, să facem un inventar al necazurilor produse culturii
româneşti în anii comunismului stalinist de la noi. Un Traian
Şelmaru, a ajuns să dicteze în lumea scriitorilor români, un
agitator de duzină în persoana lui Sorin Toma care după 1989, cu
un tupeu incredibil, a revenit în ţară din Israel, după cum îmi
mărturisea prin anul 2011 un mare critic şi istoric literar, (primul
care a avut curajul să scoată din nou la lumină opera lui Lucian
Blaga, nu de pe poziţii marxiste) apelând să-l ajute la
reconsiderarea operei tatălui său Alexandru Toma, fiindcă este
,,cel mai mare poet român”!!!, fiind refuzat, bineînţeles. Ei bine,
acest Sorin Toma, fost redactor şef al ziarului ,,Scânteia”, la
ordinul lui Leonte Răutu l-a stigmatizat, cum bine este ştiut, pe
Tudor Arghezi. Au mai fost şi alţi corifei, fideli ideologiei
comuniste. Nu ne vom referi la ei acum. Poate o vom face cu alt
prilej, documente există. Ele trebuiesc citite şi onest interpretate.

Lucian Blaga şi fiica sa Dorli Blaga
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În octombrie 1949, are loc plenara C.C. al P.M.R., în care
Leonte Răutu, într-o fulminantă cuvântare, apărută apoi şi în
ziarul Scânteia şi în revista Lupta de clasă din 4 octombrie,
acelaşi an, cu tilul ,,Împotriva cosmopolitismului şi
obiectivismului burghez în ştiinţele sociale” spunea: ,,Din păcate
istoria culturii româneşti din secolul al XIX-lea şi al XX-lea,
istoria literaturii, artei filosofiei, ştiinţei n-a fost încă reexaminată
în mod critic din punctul de vedere al demascării tendinţelor
cosmopolite. De aceea mulţi intelectuali de bună credinţă nu au
încă conştiinţa deplină a primejdiei pe care o reprezintă la noi
cosmopolitismul. Să luăm un domeniu care ne interesează
îndeaproape: filosofia (subl. n.n.). Cosmopolitismul s-a
manifestat aici sub formele sale cele mai agresive, cele mai
hidoase.
În această ordine de idei trebuie menţionată înainte de toate
grosolana falsificare a întregii noastre filosofii româneşti, comisă
de burghezie”.
În continuarea discursului său face referiri la ,,izgonirea
„gânditorilor Bălcescu şi Gherea” de către burghezie. Critică cu
duritate pe Titu Maiorescu cel care a spus că „noi nu trebuie să
imităm”, şi a ,,falsificat întreaga istorie a literaturii româneşti”, pe
filosoful Eugeniu Speranţia pentru publicarea lucrărilor sale în
limba franceză, pe Nae Ionescu pentru că era dominat de ,,teorii
de inspiraţie fascistă”, detestă Ortodoxismul pentru că ,,nu i-a
împiedicat pe filosofii români să se pună în modul cel mai direct
în slujba adoratorilor zeului Wotan”, oprindu-se în cele din urmă
la curentul gândirist care ,,a îndeplinit cu conşticiozitate …
comanda hitleriştilor”.
Evident, întreaga incursiune în filosofia românească
interbelică s-a făcut cu scopul de ajunge la denigrarea celui mai
mare filosof român, a cărui operă filozofică era deja închegată
înainte de terminarea celui de al doilea război mondial: Lucian
Blaga. Referindu-se la filosofia lui Lucian Blaga, acrobatul
comunist Leonte Răutu spune că în publicistica românească s-a
mai scris despre ,,fondul real al teoriilor sale, care ascund
putregaiul cosmopolit în carapacea verbiajului despre specificul
naţional. Blaga atribuie poporului român un specific ,,mioritic”,
adică un specific al resemnării în faţa morţii, şi al resemnării în
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faţa duşmanului”, ideologul comunist apreciind că teoria marelui
filosof a contribuit la pregătirea terenului pentru instaurarea
fascismului, a dictaturii fasciste în România, care astfel a devenit
un satelit al Germaniei hitleriste şi neapărat la împingerea ţării
noastre în războiul antisovietic. ,,Teoria lui Blaga - conchide
comunistul stalinist Leonte Răutu - în fond, reprezintă o calomnie
cosmopolită la adresa poporului român”.
Cuvântările lui Leonte Răutu, articolele sale publicate în
presa comunistă a timpului, ne dovedesc, cum nu se poate mai
clar, devotamentul acestui bolşevic cominternist faţă de cauza
leninist-stalinistă, faţă de comunism, un urmaş feroce a lui Andrei
Jdanov devenind, ca şi acesta în Rusia sovietică, supremul
inchizitor al culturii noastre naţionale, iniţiind criminalele
vânători, devenite adevărate pogromuri împotriva marilor
intelectuali români, aplicând în modul cel mai sadic teoria lui
Lenin: ,,Dacă vrem să distrugem o naţiune, atunci trebuie să-i
distrugem morala. După aceea, ne va cădea naţiunea ca un fruct
copt în poală”. Naţiunea noastră nu a putut fi distrusă, dar, o parte
din marii ei oameni de cultură au fost umiliţi sau chiar
exterminaţi. Blaga a fost umilit în cel mai josnic chip posibil
fiindcă el a apărat credinţa în marile valori româneşti.
Ticăloşenia regimului comunist faţă de marele filosof, poet şi
dramaturg român, nu s-a oprit aici. Aproape în fiecare articol din
epocă, publicat în presa comunistă, Blaga era pus la stâlpul
infamiei alături de alţi mari intelectuali români, Tudor Vianu,
Liviu Rusu, Şerban Cioculescu, Gheorghe Brătianu, Ion Barbu,
conjudeţenii noştri Nicolae Mărgineanu, Ştefan Manciulea,
Alexandru Borza, Zenovie Pâclişanu, Eugen Hulea şi alţi mari
intelectuali din judeţul inimă de ţară.
A-l face pe Blaga adept al regimului legionar, a incrimina
opera filosofică a lui Blaga că a fost … mobilizatoarea poporului
nostru în declanşarea războiului antisovietic mi ne pare nu numai
o ticăloşie comunistă, ci şi o crimă, un genocid împotriva marelui
filosof de la Lancrăm.
Povestea aderării lui Lucian Blaga la ideile legionare a venit
din nesăbuinţa fostei preşedinte a Asociaţie ASTRA - Braşov
care a publicat un articol în revista Asociaţiei, denigrator la
adresa lui Blaga, că a colaborat la revista ,,Gândirea” condusă pe
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atunci de Nichifor Crainic. Imediat ce a aflat, Blaga a cerut să fie
radiat din rândul membrilor Asociaţiunii, etichetând articolul
denigrator .
De altfel, Blaga îi trimite o scrisoare unuia dintre cei mai
apropiaţi prieteni ai săi, Ion Breazu, care ştia foarte bine că
filosoful nu a colaborat cu mişcarea legionară şi articolele sale
publicate în revista Gândirea nu aveau nimic comun cu ideologia
acestei mişcări.
În viziunea lui Leonte Răutu şi a colaboratorilor perfizi ai
acestuia, Blaga se făcea vinovat pentru simplul fapt că şi-a permis
în calitatea sa de mare filosof, să regândească univertsul lumii şi
să o aşeze într-un sistem original, elaborat numai de el. În această
perioadă denigratoare pentru mulţi intelectuali români. când
filosofia noastră era condusă de Constantin Ionescu-Gulian,
devenit peste noapte academician şi şeful secţiei de filosofie a
Academiei Române, poreclit în epocă ,, academicianul nulian,
Blaga nu navea nici o şansă de a ieşi din anonimat. El este autorul
demolării lui Titu Maiorescu şi a lui Eugen Lovinescu, ajutat de o
suită de politruci, formată din Paul Georgescu, Savin Bratu,
Nicolae Tertulian, Sergiu Fărcăşan, Mihai Gafiţa, Nestor Ignat şi
alţii.
La ,,demascarea” lui Lucian Blaga a participat activ şi
lingvistul clujean Emil Petrovici, mare filorus şi mare adept al
slavismului, care a contribuit decisiv la eliminarea filosofului din
învăţământul universitar, dar şi Mihai Beniuc ,,micul tiran de la
Uniunea Scriitorilor” cum l-a supranumit poetul comunist, Miron
Radu Paraschivescu, cel care se dezbrăca în timpul şedinţelor de
partid şi ale scriitorilor, în pielea goală.
Blaga, ar fi putut vorbi cu violenţă despre epoca stalinistă în
care el a fost umilit. Despre teroare, asasinate, despre frica
generalizată, ca stare naturală a populaţiei, despre distrugerea
fizică şi morală a atâtor ,,duşmani de clasă”. Din fericire, marele
filosof a refuzat această cale. O expunere brutală a acestor fapte
s-ar fi putut încheia cu un accident ,,întâmplător”, ca atâtea altele
fiindcă perioada stalinistă din cultura românească a fost de fapt o
cădere vertiginoasă, însoţită de pierderi nu numai istorice ci şi de
o degenerare şi distrugere a instituţiilor fundamentale ale statului
şi dezagregarea spaţiului spiritual românesc.
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LUCIAN BLAGA

Iubire
Iubeşti - când ulciorul de-aramă
se umple pe rând, de la sine
aproape, de flori si de toamnă,
de foc, de-anotimpul din vine.
Iubeşti - când suavă icoana
ce-ţi faci în durere prin veac
o ţii înrămată ca-n rana
străvechiului verde copac.
Iubeşti - când sub timpuri prin sumbre
vâltori, unde nu ajung sorii,
te-avânţi să culegi printre umbre
bălaiul surâs al comorii.
Iubeşti - când simţiri se deşteaptă
că-n lume doar inima este,
că-n drumuri la capăt te-aşteaptă
nu moartea, ci altă poveste.
Iubeşti - când întreaga făptură,
cu schimbul, odihnă, furtună
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îţi este-n aceeaşi măsură
şi lavă pătrunsă de lună.
Catrenele fetei frumoase

I
Deoarece soarele nu poate să apună
făr’ de a-şi întoarce privirea după fecioarele
cetăţii, mă-ntreb:
de ce-aş fi altfel decât soarele?

II
O fată frumoasă e
O fereastră deschisă spre paradis.
Mai verosimil decât adevărul
e câteodată un vis.

III
O fată frumoasă e
lutul ce-şi umple tiparele,
desăvârsindu-se pe-o treaptă
unde povestile aşteaptă.

IV
Ce umbră curată
aruncă-n lumină o fată!
E aproape ca nimicul,
singurul lucru fără de pată.
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V
O fată frumoasă e
a traiului ceriste,
cerul cerului,
podoabă inelului.

VI
Frumseţe din frumseţe te-ai ivit
întruchipată fără veste,
cum “într-o mie si una de nopţi“
povestea naşte din poveste.

VII
O fată frumoasă e
o închipuire ca fumul,
de ale cărei tălpi, când umblă,
s-ar atârna ţărna şi drumul.

VIII
O fată frumoasă e
mirajul din zarişte,
aurul graiului,
lacrima raiului.

IX
O fată frumoasă e
cum ne-o arată soarele:
pe cale veche o minune nouă,
curcubeul ce sare din rouă.

14

X
Tu, fată frumoasă, vei rămânea
tărâmului nostru o prelungire
de vis, iar printre legende
singura adevărată amintire.
Catrenele dragostei
Dragă-mi este dragostea
bântuită de sprâncene,
de sprâncene pământene,
lungi, pieziş-răsăritene.
Dragă-mi este dragostea,
soarele din an în veac,
dragostea ce poartă-n ea
moarte-ades şi-ades un leac.
Spune-se că-n holdă coaptă
macul îl dezbraci c-o şoaptă.
Dragă-mi este dragostea
care zice: nu şi da.
Dragă-mi este dragostea,
mare face inima,
mare pe cât lumea-zare,
mică pe cât lacrima.
Dragă-mi este dragostea
care face stea şi stea
din pământurile noastre prin poienile albastre.
Sângele îşi ştie visul.
Dragă-mi este dragostea
cu-nălţimile şi-abisul
şi cu ce mai are-n ea.
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Dragă-mi este dragostea locului nu pot s-o ţin,
căci frumseţea ei dispare
în frumseţile-i ce vin.
Dragă-mi este dragostea,
dragă uneori furtuna
şi-un păcat pe care-l arde
pe la miezul nopţii luna.
Din aleanul trupului
sufletul se naşte.
Dragă-mi este dragostea
ce de ani mă paşte.
Dragostea ne-o ţină zeii,
să ne-ncânte funigeii
ca urzeala inului
firele destinului.

16

MARIANA TERRA
ÎN DIALOG CU PREOTUL GRECO - CATOLIC
PETRU MIHAIL STÎNEA

”Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei tale.
Rădăcinile nu se uită”.(Petru Mihai Stânea)
Ne aflăm în zilele premergătoare
marii sărbători creștine, Paștele, o sărbătoare a bucuriei reînvierii
Domnului nostru Isus Cristos. Considerăm că este foarte potrivit
să stăm de vorbă cu un preot
profund devotat misiunii sale și
care, în orașul american Cleveland,
își conduce cu har enoriașii spre
lauda Celui de Sus. Cleveland
(Ohio) este locul în care românii au
statornicit una dintre cele mai vechi
tradiții
etnice
și
religioase.
Comunitatea este unită și cu
credință creștină formată de-a
lungul secolelor și transmisă generațiilor tinere.
***
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Reporter: Părinte Petru Mihail Stînea, vă mulțumim
pentru această oportunitate pe care ne-o oferiți de a împărtăși
oamenilor aspecte din viața și din experiența dumneavoastră ca
preot. La început, să facem o mică incursiune biografică. Unde
și când v-ați născut?
Petru Mihail Stînea: Vă mulțumesc la rândul meu pentru acest
minunat prilej de a face cunoscut cititorilor ziarului traseul vieții
și activității mele. M-am născut în 11 iulie 1974 în comuna
Mihalț din județul Alba, o localitate cu oameni buni și harnici și
cu credință în Dumnezeu.
R.: Ce studii ați urmat și unde?
P.M.S.: Încă din copilărie am fost atras de religie și mi-a plăcut
istoria. Noi, românii, avem o istorie fascinantă care merită să fie
mai bine cunoscută și apreciată. Între anii 1994 -1998 am urmat
Facultatea de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din
Cluj. În paralel, între 1997 – 2002, am urmat cursurile Facultății
de Teologie Greco-Catolică din Blaj, apoi masteratul la aceeași
Facultate de Istorie din Cluj.
R.: Ați continuat perfecționarea profesională, ceea ce
este un aspect deosebit, demn de remarcat.
P.M.S.: Vreau să menționez că am fost hirotonisit preot grecocatolic în 11 noiembrie 2001. Activitatea de perfecționare nu s-a
oprit aici. M-am înscris la doctorat în cadrul aceleiași universități.
Tema de cercetare a fost ”Istoria bisericilor greco-catolice din
Statele Unite ale Americii”. Titlul tezei mele de doctorat a fost
”Organizarea bisericească a românilor greco-catolici din SUA,
1906 – 1990”, un subiect mai puțin cunoscut. În anul 2011, la
examenul de susținere a tezei, am obținut distincția Magna Cum
Laude. L-am avut ca îndrumător pe profesorul universitar George
Cipăianu, căruia îi mulțumesc pentru întregul sprijin pe care mi la acordat.

18

R.: A urmat, desigur, activitatea propriu-zisă de preot.
Unde?
P.M.S.: Da, am fost numit preot în satul meu natal, Mihalț, în
2001. Când am preluat parohia, nu exista biserică. Vara, slujbele
le țineam în aer liber iar iarna, într-o sală de clasă a școlii
generale din comună.
R.: De ce nu aveați un loc special, o biserică, pentru
slujbe?
P.M.S.: Bună întrebare. Din nefericire, biserica greco-catolică
din comună nu fusese retrocedată, fapt care ne-a determinat ca,
din anul 2002, împreună cu enoriașii, să începem o serie de
proteste pentru recuperarea bisericii noastre. Am protestat în fața
oficialităților din Blaj, Alba Iulia, București. În Capitală am mers
cu un grup de credincioși și acolo am declarat greva foamei . În
urma numeroaselor noastre demersuri, ministrul Culturii de
atunci, Răzvan Teodorescu, a fost trimis la Mihalț pentru a
rezolva problema. În final, ni s-a dat înapoi fosta casă parohială
greco-catolică, dar clădirea era într-o stare jalnică. Cu mari
eforturi, am reușit s-o renovăm, am transformat-o în capelă și de
atunci acolo ne oficiam slujbele.
R.: Nu a fost deloc ușor, dar până la urmă ați reușit,
după multe sacrificii, să aveți spațiul care, de fapt, era al
bisericii și vi se cuvenea.
P.M.S.: Da, dar nu ne-am oprit aici. Pentru că, în 2004, am primit
de la guvern o sumă de bani, am construit o biserică grecocatolică în comună. Biserica a fost terminată în anul 2009.
Hramul ei este ”Schimbarea la față” și este cea mai impunătoare
biserică de sat din Arhiepiscopia Greco-Catolică de Alba Iulia și
Făgăraș.
R.: Este impresionant ce ne spuneți. Vreți să ne explicați de ce
și când a fost înființată Biserica Greco-Catolică?
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P.M.S.: Cu plăcere. În Transilvania, în vremea Imperiului
Habsburgic, erau recunoscute doar trei națiuni: maghiarii, sașii și
secuii. Românii nu erau recunoscuți ca națiune. Erau recunoscute
patru religii: catolică, luterană, calvină și unitariană. Episcopul
ortodox Atanasie Anghel a semnat, în anul 1700, Unirea cu
Biserica Romei și astfel toți românii din Transilvania au devenit
greco-catolici. Prin această trecere la catolicism, românii și-au
păstrat, însă, ritul bisericesc, obiceiurile, tradițiile și au putut avea
acces la școlile din Viena, Buda, Roma. În 1754 au fost deschise
primele școli românești. Orașul Blaj a devenit centrul spiritual și
cultural al Transilvaniei. Dar în anul 1948, regimul comunist a
interzis Biserica Greco-Catolică iar proprietățile acesteia au fost
luate de Biserica Ortodoxă. Mulți episcopi și preoți au fost
aruncați în închisori. Nici după 1989, nu s-au retrocedat toate
bisericile greco-catolice.Singura supraviețuitoare în perioada
1948 – 1989 a fost Biserica Greco-Catolică Română din
America, aici existând 20 de parohii care, în mare parte,
funcționează și azi.

R.: Foarte interesant și dureros, în același timp. Un
adevărat calvar care, din păcate, nu s-a terminat. Deci, grecocatolicii sunt, de fapt, ortodocși convertiți la greco-catolicism
din cauza vicisitudinilor vremii de atunci. E bine și necesar să
se știe acest fapt. Acum să trecem la altă perioadă a vieții
dumneavoastră. Când și de ce ați venit în America?
P.M.S.: Am vizitat America de trei ori: în 2002, 2007 și 2013, cu
ocazia cercetărilor legate de teza mea de doctorat. În anul 2013,
credincioșii din Parohia Sfânta Elena din Cleveland m-au rugat să
rămân preot la biserica lor, mai ales că biserica nu avea paroh.
Așa s-a făcut că în anul 2013 am fost transferat din Mihalț în
Cleveland.
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R.: Un mare salt din România în America. Vorbiți-ne
puțin despre această parohie din America la care sunteți preot.
P.M.S.: Cu mare plăcere. Biserica ”Sfânta Elena” din Cleveland
este prima parohie românească din America. Locașul a fost
construit în anul 1905 de către Epaminonda Lucaciu. Într-o țară
străină, biserica este una dintre instituțiile care păstrează și
cultivă identitatea națională a unui emigrant.
R.: Adevărat! În acest sens, preotul are o mare responsabilitate.
P.M.S.: Așa este, fără nicio îndoială, preotul trebuie să fie un
modelator de conștiințe și un educator. O mare grijă trebuie
acordată copiilor care s-au născut în America, pentru că aceștia
au o altă percepție asupra Bisericii și tocmai de aceea Biserica
este un reper deosebit de important în modelarea conștiinței lor
naționale și creștine.
R.: Vorbiți-ne despre activitatea dumneavoastră de
preot-paroh la Cleveland. Ce aduce nou prezența
dumneavoastră în această biserică?
P.M.S.: Îmi aduc o mare bucurie credincioșii din această parohie.
Am încercat – și sper că am reușit – să revigorez elementul
spiritual românesc. Slujbele le oficiez numai în limba română. Nu
de mult timp am demarat proiectul unei școli duminicale în care
copiii învață elemente de limbă, cultură și istorie a românilor.
Școala este îndrumată de către preoteasa Carmen Stînea, soția
mea, profesoară de limba română în țară, și de doamna Cristina
Noara, profesoară de istorie în România. În același context
cultural, menționez înființarea unei Cafenele Culturale care își
desfășoară activitatea în fiecare ultimă zi de vineri din lună.
Întâlnirile sunt dedicate lecturii și discuțiilor despre viața și
activitatea scriitorilor români din țară și din exil. Biserica are o
sală socială cu 400 de locuri în care românii se întâlnesc și se
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bucură unii de alții. Aici organizăm spectacole cu artiști veniți
din România. În acest context l-am cunoscut pe domnul Vasile
Bădăluță, un român cu inimă mare și cu suflet pe măsură.
R.: Când a fost domnul Vasile Bădăluță la parohia
dumneavoastră și cu ce prilej?
P.M.S.: În anul trecut, în 24 ianuarie. Atunci am sărbătorit Unirea
Principatelor, iar domnul Vasile Bădăluță a venit cu artistul vocal
George Rotaru care ne-a delectat pe toți cu vocea lui caldă și cu
versurile cântecelor. La sugestia domnului Bădăluță, s-a încins
Hora Unirii, moment foarte emoționant atât pentru noi, cei din
sală, cât și pentru cei care au vizionat momentul pe Facebook,
unde am avut peste 1.500 de vizitatori.
R.: Este demn de menționat și de felicitat faptul că
biserica condusă de dumneavoastră ca preot-paroh și-a
diversificat activitatea în domeniul culturii istorice și literare și
că reușiți să strângeți suflete românești în jurul bisericii.Ce
proiecte aveți pentru viitorul apropiat?
P.M.S.: În primul rând vă mulțumesc pentru aprecieri. Luna
viitoare, între 12 și 15 mai, am demarat, împreună cu Episcopia
Greco-Catolică din Canton, un proiect ambițios: prima ediție a
”Simpozionului Internațional Epaminonda Lucaciu. Etape și
momente de istorie românească în SUA: Biserica GrecoCatolică”. Sunt așteptați 20 de profesori universitari, cercetători,
muzeografi din Cluj, Sibiu, Alba Iulia, Oradea, Satu-Mare,
Timișoara. În cadrul acestui simpozion va fi lansată cartea mea,
”Istoria Bisericii Greco-Catolice din SUA, 1903 – 2016”, carte
apărută la Editura Altip din Alba Iulia.
R.: Este, într-adevăr, un proiect ambițios, dar cu oameni
pasionați ca dumneavoastră, am certitudinea că totul se va
desfășura cu succes. Spuneți-ne acum: vă este dor de
România?
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P.M.S.: Iată o întrebare care mă bucură foarte mult. Da, îmi este
tare dor de patria mea, îmi este dor de bisericuța din sat construită
de mine, mi-e dor de plaiurile Mihalțului, de tractorul lăsat în
curte, de toate mi-e dor... Îmi amintesc de multe ori cuvintele
episcopului Inocențiu Micu Klein care spunea –citez din
memorie-: ”Nu poți învia cu adevărat decât din pământul patriei
tale”.
R.: Foarte frumoase și emoționante vorbe. Sunteți și un
liric, după cum am putut constata.
P.M.S.: Cine-și iubește patria e liric, fiindcă sentimentele
profunde se exprimă cu inima plină de frumos și de dor... A
propos de pământul patriei: vreau să vă spun că aici, în casa
parohială din Cleveland, am un pumn de țărână adus de mine de
la Blaj și de la Mihalț. Este ca o legătură concretă cu acel pământ
unic pe care te-ai născut și pe care nu-l vei uita niciodată.
Rădăcinile nu se uită. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, am
încredere că voi face față noilor provocări pe care destinul mi le
rezervă. Nimic pe lumea asta nu este întâmplător și faptul că
actualmente oficiez slujbe în limba română în prima biserică
românească ridicată pe pământ american, mă obligă să păstrez
vie, în jurul acestei biserici, lumina culturii și a istoriei românești.
R.: Sunteți și un patriot, un adevărat român care nu-și
uită rădăcinile, după cum ne-ați spus. Acum, în preajma marii
sărbători a Învierii, vreți să trasmiteți câteva gânduri românilor
din America?
P.M.S.: Cu toată dragostea. Le urez românilor trăitori pe
meleagurile americane să aibă un Paște fericit, să fie sănătoși, să
aibă succes în munca pe care o desfășoară și, mai presus de toate,
să nu uite că sunt și vor rămâne români pentru tot restul vieții lor
și, de aceea, să promoveze în continuare spiritul și tradițiile
strămoșești. Să participe la slujbele oficiate în bisericile
românești și la activitățile care au loc acolo și în alte centre de
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cultură ale românilor, să asculte glasul Domnului și să fie mândri
cu etnia lor milenară. Întotdeauna, de Paște, îmi revin în minte
versurile poetului: ”Se aude al clopotelor cânt/Prin firea care se
renaște/Și falnic iese din mormânt/Cu biruință, Domnul Sfânt/Și
azi e Paște.../Sunt veseli toți și bucuroși/Și toți cu suflet
înălțat/Oriunde se-ntâlnesc în sat/Își zic cum zis-au moșistrămoși:/ CRISTOS A ÎNVIAT!”.
R.: Superbe gânduri și frumoase versuri! Ziarul
nostru are abonați în multe state americane și sperăm ca ceea
ce ne-ați spus să fie citit și apreciat de compatrioții noștri. Vă
mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit cu
amabilitate și vă dorim dumneavoastră și enoriașilor PAȘTE
FERICIT!
Un grup de enoriaşi greco -catolici din Cleveland,S.U.A. în frunte cu
preotul Petru Mihai Stânea ( foto: Alex Marmara)
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Blândul Păstor
(Desen de Minerva (Nela) Pâş-Nalaţi-Haţeg
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ELENA COSTACHE

ÎN DIALOG CU PROFESORUL UNIVERSITAR
NICOLAE MECU

Momentele mai importante ale drumului meu au însemnat de
fapt întâlnirea unor oameni deosebiți. (Prof. univ. dr. Nicolae
Mecu)
Nu-l poţi întâlni pe domnul profesor Nicolae Mecu şi să-l uiţi,
aşa cum se întâmplă cu mulţi dintre cei pe care-i întâlnim poate
doar o dată în viaţă. Nu am avut ocazia să-l am profesor, dar am
avut şansa minunată şi unică de a-l avea referent în comisia mea
de doctorat, alături de profesorul Mircea Anghelescu. Sunt nume
care ne îmbogăţesc cea mai considerabilă şi rezistentă în timp
avere: aceea culturală. Ceea ce-l individualizează pe domnul
Nicolae Mecu este capacitatea de a percepe valoarea umană din
ceilalţi, oricare ar fi aceştia, şi puterea de a-i încuraja pe cei mici,
cum sunt şi eu, pe calea scrisului, de pildă. Farmecul deosebit al
editorului operei lui G. Călinescu se răsfrânge şi din răspunsurile
(Foto: Jurnal de Argeş)
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acordate câtorva întrebări despre sine şi despre cariera sa.
Elena Costache: - Domnule profesor, mai este luna aniversării
dvs. Cu ce gând sărbătoriţi acest eveniment?
Prof. univ. dr. Nicolae Mecu: - Dintotdeauna, dar mai cu seamă
odată cu înaintarea în vârstă, am sărbătorit ziua de naștere
încercând să evit meditația neagră asupra evenimentului (în
genul: „vai, am mai îmbătrânit cu un an”), ci, dimpotrivă, să mă
bucur că am avut șansa de a mai număra încă o... mișcare de
revoluție. În același timp, mă „aniversez” gândindu-mă cu
pioșenie la părinții mei și nu încetez să mă uimesc cum acești
oameni de la țară, foarte săraci, suferind detenția politică în
timpul comunismului și apoi tot felul de alte necazuri, au reușit să
ne întrețină, să ne dea la școli și să ne crească în așa fel încât să
nu le fie rușine cu noi.
E. C.: - Deşi sunteţi de atâta vreme în Bucureşti, aţi rămas fidel
sufleteşte Argeşului. De ce?
N. M.: - Argeșul, sau mai bine Muscelul (fiindcă într-o veche
organizare administrativă satul meu natal, Călinești, ținea de
județul Muscel), este încărcat de o istorie politică și culturală
care, vrei-nu vrei, îți intră în matrice atunci când ești născut
acolo: mai întâi prin sângele și povestirile bunicilor și părinților,
apoi pe cont propriu, prin cunoașterea la fața locului și prin
lecturi. Descoperi la un moment dat că începi să înregistrezi
faptele vieții prin lentila locului (o făcuseși încă de la naștere,
numai că nu erai conștient de asta). De pildă, prin lentila lui Ion
Pillat din Pe Argeș în sus sau, politicește, prin scara de valori a
Brătienilor de la Florica de lângă Pitești. Te simți astfel ca
participând, cu puținul tău creativ, la un concert în care marile
voci continuă să dețină avanscena, chiar dacă fizic ele sunt
demult stinse. Conștiința apartenenței la un spațiu matricial
spiritual-cultural îți dă puterea celui care știe că n-a venit din și în
vid, te fortifică neîncetat, precum te și încarcă de răspundere. Eu
mă întorc acolo ca la un izvor de energii, contacul cu satul, casa,
curtea și grădina părintească sunt pentru mine ceea ce era
pământul pentru Anteu. Și cred că asta e valabil pentru oricine

27

deține într-adevăr un spațiu natal cu identitate precisă și
inconfundabilă.
E. C.: - Care sunt oamenii care au avut un rol esenţial în
dezvoltarea personalităţii dvs?
N. M.: - Determinanți în formarea mea au fost părinții. Foarte
înzestrați, însă lipsiți de noroc, nu și-au putut împlini
virtualitățile, așa că, precum în versul lui Blaga, și eu simt că,
alături de strămoși, ei își reiau în mine „viața încă netrăită”.
Mama, în special, a fost pedagogul vieții mele.
E. C.: - Ce înseamnă pentru dvs a fi cercetător al Institutului
George Călinescu şi profesor universitar?
N. M.: - A fi cercetător la un institut academic nu înseamnă în
primul rând a face caz de lucrarea ta individuală, ci a te integra
unei elaborări colective. Aceasta și este rațiunea unor asemenea
instituții: de a făptui ceea ce pe cale individuală nu se poate
realiza. Munca în Institutul de Istorie și Teorie Literară „G.
Călinescu” a însemnat pentru mine în primul rând colaborare și
bucurie a faptei săvârșite în echipă. Aceasta atât ca simplu
participant la un proiect, cât și în calitate de coordonator.
Departamentul pe care îl conduc se ocupă de întocmirea edițiilor
critice ale operei marilor scriitori români, a „clasicilor” literaturii
noastre, precum și de abordarea acestor opere în lucrări de sinteză
monografică sau mai amplă. Am avut șansa de a lucra cu un
eminent critic de azi, Eugen Simion, care, pe lângă câmpul de
investigație propriu oricărui critic (actualitatea literară, selectarea,
ierarhizarea și impunerea valorilor la zi), a rămas un devotat al
tradiției noastre literare. Academicianul Eugen Simion este la ora
actuală singurul care se ocupă în chip avizat, sistematic și tenace
de editarea scriitorilor români canonici. Faptul că mă aflu printre
colaboratorii domniei sale este, repet, o șansă și un privilegiu.
Cât privește cariera mea universitară, aceasta e de dată mai
recentă. La ora actuală ea se limitează la colaborarea cu Școala
doctorală a Facultății de Litere a Universității București. Ca
universitar, am căutat să cultiv iubirea de valorile naționale, să
insuflu ceva din ceea ce aș numi patriotism cultural, într-o vreme
în care acest sentiment este aproape pe cale de dispariție.
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„Globalizarea” nu trebuie să însemne și, de fapt, nici conceptual
vorbind el nu înseamnă dispariția identitarului național, ci
conservarea și încorporarea lui într-o sinteză care nu e altceva
decât un concert al umanității, cu tot atâtea „voci” câte culturi
particulare iau parte la el. Nu uniformizare, ci polifonie.
E. C.: - Care au fost cele mai importante momente din viaţa dvs
legate de carieră?
N. M.: - Momentul cel mai important este, chiar acela al alegerii
carierei, a drumului profesional. Ca înclinație acesta s-a decis
devreme și mi-a fost „catalizat” de dascălul meu de „Română”
din Școala Normală „Carol I” din Câmpulung Muscel, profesorul
Miron Holban, un intelectual moldovean (era din stirpea lui E.
Lovinescu și a romancierului Anton Holban) școlit în Interbelic și
un om cu harul (natural, dar și cultivat) al atragerii elevilor către
materia predată de el. Era un povestitor seducător – darul
inextricabil al moldovenilor – care din tot ce ne înfățișa de la
catedră (de fapt dintre rândurile de bănci, căci lecțiile sale erau un
fel de exercițiu peripatetic) făcea o narațiune captivantă, cu
suspans și cu toate celelalte ingrediente ale unei povestiri
acaparante. (Și iată cum prin asta mi-am completat răspunsul la
întrebarea anterioară, legată de modele.)
A urmat momentul intrării la Institut, imediat după terminarea
studiilor universitare. Aici am întâlnit specialiști de prima mână,
ca istoricul literar și editorul Al. Săndulescu sau ca germanista
Viorica Nișcov și „românistul” cu aripi comparatiste Mircea
Anghelescu, de la care am avut, și am în continuare!, ce învăța
sub raportul metodei și al disciplinei cercetării, dar în primul rând
sub acela al onestității profesionale și al devotamentului pentru
valorile autentice. Apoi, în stagiul meu universitar de la
admirabilul Institut Teologic Romano-Catolic din București, am
cunoscut câțiva oameni de mare clasă intelectuală și moralspirituală, ca Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, ca
preoții profesori Tarciziu Șerban și Wilhelm Dancă sau ca Marina
Ciobanu, dr. în Litere și secretară a Institutului (în prezent
secretară a Școlii doctorale de la Litere), de la care mulți ar putea
învăța ce înseamnă civilitatea, noblețea, delicatețea și distincția
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sufletului și a gesturilor. Am colaborat admirabil la acest institut,
a cărui dispariție o voi regreta întotdeauna (și nu sunt singurul),
pentru că el reprezenta o pepinieră intelectuală foarte distinsă.
E. C.: - Acordaţi o atenţie deosebită omului. În preajma dvs
fiecare se simte apreciat, valorificat, se simte om. Cum se explică
această raportare?
N. M.: - Iată deci că momentele mai importante ale drumului meu
au însemnat de fapt întâlnirea unor oameni deosebiți. Trebuie să
spun franc că pentru mine cea mai mare bucurie a vieții este să
cunosc asemenea oameni, pe care îi contemplu ca pe niște minuni
ale Creației. Cu asta trec la următoarea întrebare pusă de dv. Da,
acord importanță oricărui om, fiindcă el este un univers infinit și
mirabil, o reeditare „revăzută și adăugită” a umanității. În
contactul meu profesional cu oamenii, deci ca cercetător și ca
dascăl, am încercat să nu uit acest lucru și să caut valoarea și
virtuțile irepetabile ale fiecăruia, pe care să le respect și, ca
profesor, să le îndrum spre împlinire, dar în primul rând să-l fac
pe purtătorul lor să fie conștient de ele și să le ducă la săvârșire
(punere în practică) și la desăvârșire.
E. C.: - Modestia este o trăsătură care vă defineşte foarte bine.
De ce este necesară modestia în viaţa fiecăruia dintre noi?
N. M.: - Astfel trec la punctul următor. Dar cum să vorbești
despre modestie fără riscul de a cădea în trufia exhibării ei?! (Îmi
vine automat în minte propoziția acelui episcop evocat de N.
Steinhardt în Jurnalul fericirii: „În materie de smerenie desfid
orice concurență!”) Prefer așadar să vă spun că, dacă există ceva
modestie în mine, aceasta se datorează convingerii mele adânci că
ceea ce deținem nu e produsul nostru, ci ne este dăruit: dintr-un
punct foarte înalt, care este al Divinității. Ea ne dă fiecăruia
dintre noi rostul în viața și în lumea aceasta și tot de la ea emană
și ideile pe care ne sumețim a le crede produsul ilustrei noastre
minți... Noi nu avem decât (decât? ce restrictiv sună vocabula
aceasta în preajma unei sarcini în realitate copleșitoare) misiunea
de a traduce în faptă ceea ce ni s-a dat și de a rosti în limbaj
omenesc acele Idei. (Iată-mă și platonizând!) Esențial este să nu
contrazicem și să nu contravenim acelui dat și să lucrăm în sensul
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înaltelor precepte, care pentru noi sunt cele ale Evangheliei.
Aceasta înseamnă a încerca să nu dăunăm Creației, ci să activăm
în sensul ei, în tot ceea ce facem: în legătură cu gospodărirea
trupului și spiritului propriu, ca și în raportarea noastră
„ecologică” la ceilalți și la cosmosul natural, în care suntem
parte, dar suntem și acreditați să îl păstrăm așa cum ne-a fost
dăruit.
E. C.: - Aţi cunoscut învăţământul preuniversitar în trecut şi îl
cunoaşteţi şi azi. Care credeţi că sunt punctele forte ale
sistemului de învăţământ şi ce credeţi că ar putea contribui la
dezvoltarea acestuia: oameni mai bine motivaţi, accentuarea
laturii dezvoltării personale?
N. M.: - Boala învățământului – nu numai a celui românesc – de
ieri și de azi: asfixierea cu informație și lipsirea aproape completă
de efort (și efect) formativ. Când spun „formativ” mă refer
deopotrivă la partea profesională și la cea moral-spirituală. În loc
să-l învățăm pe școlar să pescuiască, noi îi tot punem la dispoziție
grămezi de pești – și încă gata mestecați și digerați. Să
reascultăm observațiile și avertismentele matematicianului
Solomon Marcus, lăsate parcă cu limbă de moarte! În al doilea
rând, o schimbare din fundamente a învățământului nu poate fi
gândită în afara schimbării întregii societăți. Spun o banalitate:
școala nu e o insulă, ci parte a unui întreg, dependentă în chip
organic de celelalte componente ale universului numit societate.
Nu poți pretinde profesorilor să-ți dea oameni integri atâta timp
cât pe ecranele televizoarelor se perindă zilnic indivizi cu cazier
penal; și nu le poți imputa (sau, în tot cazul, nu în exclusivitate:
„Așa vă-nvață pe voi la școală?”) toate relele care se petrec în
lumea noastră de azi. Alt truism, așadar, derivând din
precedentul: nu poți face instrucție și educație de calitate fără
convergența tuturor factorilor. E în joc desigur și selecția
personalului didactic. Dar dacă ne plângem uneori că în cutare
școală cutare învățător sau profesor lasă de dorit sub raport
profesional și moral, ar trebui să ne gândim că... asta e marfa
atunci când o plătești cum o plătești, așa încât cei buni iau drumul
altor profesii sau al altor țări. Până când nu ne va intra în cap
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ideea că învățământul este „industria grea” a unei societăți și țări
și că materia „cenușie” este de fapt „aurie” (aur de 24 de karate),
nu vom avea o școală de calitate.
E. C.: - Puteţi aminti oameni pe care i-aţi format, cărora le-aţi
fost mentor?
N. M.: - Prefer să mă amintească ei. În tot cazul, cea mai mare
satisfacție a mea este atunci când foști studenți îmi scriu mesaje
de bună-amintire sau când mă întâmpină cu: „Îmi e și acum de
folos ceea ce ne-ați spus în legătură cu cutare aspect”. „Mentor” e
prea mult spus, mai ales pentru faptul că relația mea cu studenții
a fost un fel de prietenie care nu permitea totuși confundarea
planurilor. Am făcut tot posibilul ca aceia care stăteau în bănci să
se simtă participanți la un dialog liber, care să nu le reteze curajul
de a nu fi de acord cu o idee a profesorului și cu atât mai puțin
elanul creativității. Le spuneam (vorbesc acum la trecut, deoarece
nu mai predau): „Spuneți aici tot ce vă trece prin cap; esențialul
este să fiți logici și să argumentați / documentați ceea ce afirmați;
eu nu am venit pentru a râde de voi; când vreau să râd de cineva,
mă privesc în oglindă”.
E. C.: - Sunteţi un om al lucrului continuu. La ce lucraţi în acest
moment?
N. M.: - Vă contrazic: nu lucrez continuu (numai „Iliuță
Activul” de la Mărcuța, despre care istorisește într-un rând
Caragiale prin intermediul lui Octavian Goga, muncea întruna,
dar el avea o scuză: nu era întreg la cap...). Am perioade de lucru
intens și momente de respiro, de „relache”, când las „golul” să-mi
umple rezervoarele și să-mi aducă idei noi (o lene activă...). Nu vi
se întâmplă să vă vină ideile tocmai când aveți impresia că „stați
degeaba”? La ce lucrez acum? La mai multe: unele sunt proiecte
de Institut (Dicționarul general al literaturii române, ediția
critică Lovinescu etc.), altele sunt personale – din superstiție și
pentru a vă epata, făcând pe „interesantul” și pe „misteriosul”, pe
astea nu le divulg...
E. C.: - Dacă ar fi să sintetizaţi într-o frază întreaga dvs
experienţă de profesor, cercetător, critic şi istoric literar, cum ar
suna aceasta?
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N. M.: - Am pus în centrul activității mele și al relațiilor cu
semenii respectul: al muncii, al valorii, al vârstei (ca etapă
superioară a evoluției profesionale și moral-spirituale, nu pur și
simplu ca vârstă biologică, nedublată de această perfecționare
continuă); respectul tradiției care ne ține în identitate cu noi
înșine și respectul pentru ceea ce vine să o primenească și să o
„aviveze”, ca să folosec o vorbă a lui Arghezi.
E. C.: - Un cuvânt pentru cei care citesc acest material.
N. M.: - Le doresc cititorilor dv., și mai ales celor tineri, să se
îmbibe și să se îmbuibe de știința, cultura și civilizația universală
și totodată să nu uite că, după vorba cronicarului martir, „nasc și
la Moldova oameni!”
La mulţi ani, domnule profesor, din partea redacţiei şi a cititorilor
revistei Gând românesc! Vă mulţumim pentru minunatele cuvinte
împărtăşite şi vă dorim multă putere de muncă în tot ceea ce
realizaţi!
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IRONIM MUNTEAN

SAGA UNEI FAMILII MULTIETNICE
Poetă discretă, cerebrală, cu o „cultură literară perfect
asimilată”, traducătoare prestigioasă din germană (a primit
Premiul Friedrich-Gundolf, în 2007, oferit de DeutscheAkademie für Sprache und Dichtung, o recompensă care se
acordă tuturor celor care contribuie la răspândirea culturii
germane în lume) Nora Iuga a virat, la vârsta de 62 de ani, spre
proză (mai ales romane) care se poate face şi din inteligenţă,
justificându-şi astfel opţiunea: „În momentele mele de secetă
poetică mai scriu şi proză”. Romanele sale au o factură
poematică („Fetiţa cu o mie de riduri”, 2000, subintitulându-se
poem-roman) şi au adesea suport biografic. Lansat şi la Târgul de
carte „ALBA TRANSILVANA”, mai, 2015 (în prezenţa
autoarei), Harald şi luna verde, Polirom, 2014, a fost propus
pentru premiere (de către USR, dar din păcate nu l-a obţinut) şi
alături de Lebăda cu două intrări (ediţia a doua, revăzută, prefaţă
Al. Matei, Iaşi, Editura Polirom, 2016) şi Sexagenara şi tânărul
(reeditat în 2012) o menţine pe Nora Iuga (ajunsă la 85 de ani de
viaţă), binemeritat, în prim-planul vieţii literare româneşti.
Acestor trei romane le este comună viziunea asupra lumii, asupra
omului şi literaturii şi îşi realizează epicul antrenând trecutul în
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prezent din care viitorul ori lipseşte, ori nu-şi limpezeşte
semnificaţia, naratoarele rememorându-l preocupate exclusiv de
terapia prezentului prin infuzie cu trecutul. Este prezentă în
substanţa epică a romanelor triada: amintire – memorie – uitare
construită pe receptarea unei realităţi cu tentă uneori spre
frivolitate.
Romanele dobândesc fizionomia unui caleidoscop narativ
în care se varsă aluviunile memoriei unor naratoare vârstnice,
îndrăgostite de bărbaţi tineri, (care „...nu trec niciodată hotărât de
o lege a tăcerii misterioase” – Marius Miheţ) şi asociază detaliul
biografic erotic recuperat de memorie şi văzut cu ochelari
fantastici, cu elemente livreşti (dar şi mitologice, filozofice,
cultural-artistice) abundente, prin tehnica poetică a dicteului
automat suprarealist (însoţit de suprimarea punctuaţiei, uneori, şi
făcând anevoioasă descifrarea semnificaţiilor, ca-n poezie).
Titlul romanului preia numele spectacolului coregrafic
Harald şi luna verde interpretat de balerinul Leon Schallmon,
alias Leo Schall, pe scena turnantă „Palais de danse” din
Dusseldorf în viziune proprie, în fiecare seară, în anul 1937, din
care revista Kulturblatt publică o fotografie comentând-o.
Amintirea evenimentului existenţial devine lait motiv în roman a
cărui recurenţă dezvăluie semnificaţiile sale pentru fiecare
personaj: Erinia, Papa Levy, Sam dar mai ales în Jurnalul lui
Lonko Zander (partener, în spectacol al balerinului): „Noaptea
asta n-am s-o uit niciodată. Balonul verde uriaş aruncă o lumină
de fosfor peste sala de o mie de locuri de la „Palais de danse”.
Lumea încremenită şi băiatul mort care eram eu, cu zulufii mei
roşcovani ca liţa, Leo mă învăţase să repar siguranţele arse.
Zăceam acolo fără suflare sub rotirile tot mai înalte,
nemaipomenitele grand-jeté-uri ale salvatorului meu. În maioul
negru, cu capul ras, părea o arătare, un condor uriaş, nu-i păsa
de pericol, nici de prada aia uşoară care eram eu. El se repezea
ca un nebun în balonul verde să-l străpungă cu ciocul lui de
metal. Detunătura a zgâlţâit pereţii, condorul a dispărut ca prin
farmec, o lună verde îşi clătina zdrenţele în aer, în aplauzele
frenetice ale unei săli... noaptea asta n-o s-o uit niciodată.
Intrarea în arenă a lui Leo Schall cu hlamida aia ruptă în zeci de
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locuri, mâncată de molii, roasă de şobolani; nişte circari asta
eram, nişte circari cu săli pline şi poze pe toate zidurile” (p. 47).
Roman al condiţiei umane, al marilor teme existenţiale:
lumea, viaţa, timpul (istoria), iubirea (feminitatea), arta,
libertatea, moartea, Harald şi luna verde se constituie tipologic ca
o sagă a unei familii multietnice, urmărită pe trei generaţii (în
toate conexiunile: ideologice, politice, sociale, morale, culturalartistice, etnice etc.) Este o cronică de familie ce rememorează
evenimente şi trăiri consumate în vârtejul unui secol frământat,
tragic chiar, după Primul Război Mondial şi până în 2014 – când
apare romanul) situat la interferenţa dintre milenii (al doilea şi al
treilea) şi proiectată într-un spaţiu european (România, Germania,
Rusia). Saga familiei Schallmon include şi fizionomia
bildungsromanului (viaţa lui Leon Schall balerinul) şi se
compune pe baza simetriilor (viaţa şi moartea protagoniştilor) şi
opoziţiilor (călău–victimă, maestru–discipol, dar mai ales
libertate–captivitate sugerate prin simboluri expresive, cercul,
„centura de castitate” etc.) Harald şi luna verde are o structură
circulară naratoarea (Stana, personaj şi autor) deschizând
(secvenţa 1) şi închizând (secvenţa 113) întinsul monolog
confesiv, mărturisind: „Mi s-a făcut dor de mine. Nu mă văd. Voi
mă vedeţi. Spuneţi. Cine mai e şi ăsta? Tatăl, Fiul, Sfântul Duh.
Autorul. Naratorul. Personajul?!... sunt altcineva... sunt copilul
(care) caută un drum deschis către orizont” (p. 292) şi
configurează cercul existenţial şi corpul sferic artistic. Nora Iuga
plasează acţiunea romanului în lumea oamenilor de artă,
teoretizează procesul de elaborare a creaţiei, defineşte concepte
estetice, sesizează reguli, norme, legi ale creaţiei, distinge
specificul abordării unor teme şi motive literare, stabileşte
conexiuni între diferire ramuri ale artei şi conturează o viziune
coerentă, originală a creaţiei. Erinia (soţia lui Papa Levy şi mama
lui Leo Schall) pasionată de muzică şi interesată de poezia greacă
crede că „realitatea chiar imită ficţiunea, iubirea e născută odată
cu poezia, fiind cel mai puternic sentiment, iar „ura e iubirea
trădată”, maternitatea şi feminitatea prevalează fiind convinsă că
pe scena lumii joacă un rol însemnat: „Pentru mine poezia elenă
nu reprezintă doar un obiectiv de bifat în agenda profesională. E
mai mult decât o obsesie. Îmi aparţine organic. E limba mea,
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pământul meu, e însăşi originea mea... da, e chiar trupul meu”
(p. 27). Viaţa ei („poveste” pentru medicul A. Sterian) „Aş putea
să ascult şi nopţi în şir.... Sunteţi o adevărată Şeherezadă” (p. 28)
este pendulare continuă, căci „vreau să înving ca Amundsen, dar
îl iubesc pe Scott” (p. 66), motiv recurent al romanului între
libertate, tentaţie erotică şi fidelitate. „Sunt conştientă că refuzul
trupului e un păcat mai mare decât excesul lui, dar nu pot altfel,
<chiar pentru asta am venit să-ţi spun>. E un ceas solar. Aici nu
ajunge soarele niciodată. E un ceas oprit. E o centură de
castitate”. (p. 98) Plăcerea supremă a vieţii ei o simţea „când îşi
schimba identitatea, când se deghiza. Să treci pe lângă oameni
cunoscuţi şi să nu te recunoască. Singura libertate adevărată de
care poţi să fii conştient e ieşirea din cunoaşterea celorlalţi, cât
timp ai mai sunt captivi în cunoaşterea ta”. (p. 30)
Şi pentru Leon Schallmon, alias Leo Schall, protagonistul
romanului, baletul („geometrie perfectă”) este raţiunea vieţii, rod
al vocaţiei supreme, izvor al libertăţii absolute visată pentru sine
şi pentru discipolii săi (Lonko Zander şi Olga Boiko) pe scena de
teatru care-i asigură libertatea deplină în Germania, România. El
pendulează între această „lume ca teatru”, trecătoare, pe care-şi
joacă rolul de actor cu destin regizat de un mare păpuşar cosmic,
privat adesea de libertate (detenţie, deportare) înfruntând
„centura de castitate” şi teatrul ca lume pe scena căreia balerinul
joacă viaţa altora şi se joacă pe sine multiplicându-şi fiinţa din
dosul măştii, impulsionat de îndemnul „Trebuie să trăieşti!”
hrănit de „aplauzele alea care izbucneau brusc din hău, tornada
se dezlănţuia, când clonţul de fier împungea luna verde şi ea,
luna, un balon de cauciuc sfâşiat cădea lin în visul copilului
Harald nu ştiu cum era cel bun ori cel rău în acea înfruntare
condorul luna” (p. 238) text ilustrativ pentru tehnica dicteului
automat suprarealist. Deci ipostaza de idol, de monstru sacru este
iluzorie, posibilă în vis, în imaginar, în ficţiune.
A treia generaţie a familiei este reprezentată de Sam (fiul
lui Leo şi al Lucyei) şi soţia sa Stana, cărora li se configurează
biografii spectaculoase într-un timp tulbure, o istorie frământată
prin raportarea lor la temele romanului: lumea, viaţa, libertatea,
iubirea, moartea. Sam creşte în absenţa tatălui (aflat în Germania,
„atras orbeşte ca un somnambul de luna aia verde care a fost
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gloria şi pierzania lui”(p. 38) în preajma bunicului (Papa Levy şi
Luna) consumându-şi „o jumătate din viaţă înfigând steguleţe în
hărţi imense care se întindeau de la Atlantic până la Pacific. Ce
sete de răzbunare poate să inoculeze în creierul unui copil
dispariţia minuţios regizată a lumii printr-un război gândit în
cele mai mici detalii de un strateg genial. Ca şi exodul evreilor
din Spania” (p. 29) de unde-i venise bunicul, Levy. Întâlnirea cu
Leo Schall (revenit din Lagăr de la Sachenhausen) tatăl său, nu
este entuziastă, având vieţi paralele, cu încercări formative pentru
tânăr şi privări de libertate, ulterioare, pentru amândoi, încercaţi
de o istorie potrivnică. În preajma Andei se familiarizează cu
semnificaţia simbolică a „centurii de castitate” (alt motiv recurent
al romanului) ca şi femeia cu uşa deschisă şi cu uşa închisă (cum
le categorisea Erinia, bunica lui Sam). Căsătoria cu Stana a fost
norocoasă, iar întâlnirea cu Otto Schalke, marchează intrarea în
captivitate. Jurnalul lui Lonko Zander (partenerul în spectacolele
de balet, în Germania al lui Leon) este citit cu pasiune de Stana
(deşi pe furiş) familiarizându-se cu ipostaza de idol şi victimă a
socrului. Iubirea Stanei, moartea lui Sam (la 60 de ani) sunt alte
secvenţe memorabile în roman.
În mai mare măsură decât în Sexagenara şi tânărul care nu
oferea doar o imagine a relaţiei dintre scriitorul vârstnic fascinat
de tineri a căror prezenţă în preajma lor „îi face mai frumoşi şi
mai inteligenţi, le redă mirajul inconştienţei, îi întinereşte” (p.
140), ci a întregii lumi, a artei, a creaţiei, în Harald şi luna verde,
biografemele ordonează trecutul cu ochi fantastici şi compun
imaginea bărbatului unic, întregit de apa vie a memoriei,
suprapus portretului lui George Almosino, soţul prozatoarei,
mereu prezent în ipostaze diverse în romanele sale. Edificatoare
pentru definirea timbrului scriitoarei Nora Iuga sunt paginile
secvenţei 70 unde opera sa este proiectată în „oglinda criticii”
(româneşti şi străine – mai ales cea germană – )pornind de la
afirmaţiile unui scriitor german: „A pus în circulaţie şi o teorie
conform căreia instinctul erotic ar fi mai inteligent decât
inteligenţa. Versurile ei sunt fascinante, înspăimântătoare, versuri
de un umor irezistibil, totul în acelaşi timp” (Christian Schuller).
Nora Iuga ajunge să erotizeze actul critic: „Totul pe lumea asta e
suportabil, fiindcă pătrunderea unui corp în alt corp şi înghiţirea
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unui corp de către alt corp sunt acte barbare de o cruzime
maximă. Pătrunderea masculului în femelă e o înjunghiere.
Înghiţirea masculului de către o femelă e o devorare. Orice
acuplare e un viol. Poate şi actul critic un e un viol. Aş zice chiar
un asasinat virtual. Cei doi asasini vor amândoi să fie călăi
deopotrivă. Hai să acoperim cu o cârpă neagră oglinda, ca la
mort. Hai să scoatem raţiunea din joc. Masculul e atacatorul
pentru că el e puternic. Femela se teme de el, deşi îl vrea, doar l-a
chemat, dar îl respinge. Nu e conştientă că frica ei îl aţâţă. Frica e
un sentiment profund erotic. Carnea are caracter. Se ţine de
cuvânt. Îşi achită prompt datoriile. Suferinţa e plătită la termen cu
bucurie. Critica nu e carne, critica e raţiune. Raţiunea nu-şi achită
prompt datoriile” (p. 186).
Un roman fascinant în substanţa căruia varsă lirism
fremătător prin tehnica dicteului automat, cu umor irezistibil.
Epicul este de esenţă memorialistică cuprins în Jurnalul lui
Lonko Zander (partenerul în spectacolele de balet ale
protagonistului), rememorarea, evocarea, confesarea, descrierea,
tensiunea dialogului, minuţia introspecţiei îmbogăţindu-i registrul
expresiv. Arta portretului este memorabilă, compunând o galerie
tipologică diversă şi individualizată, fie mirabil, fie cu pigment
ironic şi făcând conexiuni livreşti abundente.
Registrul expresiv topeşte în plasma sa metafora şi
paradoxul, reflecţia şi aforismul, parimia şi zicerea orală,
neocolind nici mustul şi savoarea lexicului popular pe o paletă cu
inocenţă ludică şi tenta autoironică.
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TEREZIA FILIP

RODICA DRAGOMIR
- STĂRILE ŞI FANTASMELE POEZIEI
„un alb inorog… copita-i aud bătând depărtarea”
Nicio altă metaforă nu se potrivește mai bine celui/celei ce afirmă
că rătăcește cumva nestingherit prin tărâmul cuvintelor și al sensurilor
decât sintagma Nomad prin lumină. Și ce de fantasme se pot bănui,
întrezări, sau chiar vedea în acest tărâm al luminii!Cât de aproape de
poezie și de simbolistică se află în fond profesorul de literatură o
confirmă extele și volumele lirice ale Rodicăi Dragomir și, o dată în
plus,volumul antologic vizat de aceste rânduri. Nu dificultatea accederii
în/la lumină, așa cum s-ar putea aștepta
cititorul, o pun poemele și nicio vreo altă
dificultate,
ci
delectarea,
plăcerea
îndeletnicirii cu jocul cuvintelor și
experimentarea unor stări de reverie traduse
poetic.
Apărut la Editura „Școala Ardeleană”
din Cluj-Napoca în 2015, volumul Nomad
prin lumină antologhează poeme selectate
din cele 6-7 plachete poetice precedente ale
autoarei, între care: Cântecul ce urcă din
tăceri (2001), La porțile timpului (2003),
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Călcâiul lui Ahile (2006), Ore fără memorie (2008), Păstorind
melci(2010), Cu Pavel pe drumul Damascului (2013) titrate sugestiv și
indicând un traseu poetic ascensional. După cum aflăm în cuvântul
preliminar,volumul se asamblează în funcție de trei teme majore, prima
parte incluzând poeme cu problematici general-umane, cea de-a
doua,texte pe tema iubirii, iar partea a treia experimentând formula
lirică esențializat-lapidară a haiku-ului. Construite în notă metaforică,
titrările devoalează în succesiunea lor,atât o tensiune interioară ce
conduce eul din tăcere spre comunicarea poetică, cât și acea
vulnerabilitate sau sensibilitate care determină opțiunea pentru poezie –
o salvare în fonda ființei din sterilitatea existenței și totodată o plăcută,
rafinată îndeletnicire ce conferă o anumită aură celui ce-o practică.
Rodica Dragomir iese în poezie dintr-o lungă muțenie, după
exersarea unei profesii ce mizează esențial pe puterea cuvintelor și care,
în unele cazuri, chiar îi conferă celui ce-o practică atât o abilă
vehiculare a acestei energii a cuvintelor, cât și o dexteritate de-a
comunica metaforic. Autoaread escoperă tardiv, dar totuși la timp,
precum Pavel pe Drumul Damascului, puterea salvatoare și
atotbiruitoare a luminii care ridică ființa într-o dimensiune poeticdiafană a experiențelor sufletești și spirituale ce, o dată trăite, se cer
comunicate. Atmosfera din lirica Rodicăi Dragomir este luminos
meditativă. Un aer vag blagian coboară în poeme, în gesturi delicate,
reverențioase, comise cu o anumită reținere și într-o notă
intelectualizată.
În succesiunea așezării în volum, poemele antologate indică nu
doar stările transcrise și treptele care o conduc pe autoare în acea
dimensiune a propriei existențe în care vede, simte, trăiește poetic, ci și
o perfecționare pas cu pas a expresiei și stilului, a imaginii sau a
designului poemelor. Problematicile atinse? timpul – o permanentă și
iute curgere, părinții, trecerea, istoria, clipa trezirii cântecului din
elemente, „din fântâni” ori din magma existenței, un „călcâi al lui
Ahile” - durerea de-a fi efemer în lume, descoperirea luminii ca pe-o
revelație, un moment de bucurie, până la flash-urile din haiku-uri,
secvențe de real ca niște mici goblenuri desenate în zborul gândului, al
privirii care fixează într-o imagine fulgerătoare clipa cea repede.
Universul liric al Rodicăi Dragomir este rezultatul unei experiențe a
sinelui privit ca sursă a cunoașterii și devenirii. Eul se salvează poetic
din stagnare și muțenie, motivându-și la un moment dat opțiunea: „Nam vrut un suflet, cremene de piatră/ Să-nghețe-n mine nerostit./[…]/
ci cupă de cristal m-am vrut/ ce dă pe dinafară preaplinul pentru
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însetați”. (Confesiune). Gesticulația lirică mai mult sau mai puțin
consecventă reprezintă un eu reflexiv reperat cam în aceleași
coordonate existențiale, surprins în momente de: îndoială, teamă,
bucurie, contemplare și de reflecție metaforică asupra acestora. Astfel
de stări, ca niște reverberații luminoase, fortifică ființa și o redefinesc,
conducând-o la o permanentă înnoire de sine. Un fel de metamorfozare
a sinelui se petrece treptat,ca într-un joc cromatic-luminos, precum cel
cu baloane de săpun, care, deși evanescent, eliberează ființa de scrumul
existenței: „Și-am început s-ascult tăcerea…/ Intram în tărâmuri abia
bănuite/ îmbrăcată-n cămașa de nuntă” (Vârtejul trezirilor) .Jocul
acesta devoalează în sine sau undeva în preajmă, o dimensiune
spectaculoasă ce face însăși lumea poeziei: „Pești colorați se jucau
în/marea din mine – ca după ploaie/ vârtejul trezirilor” (Idem)
Motivele și simbolurile țes un limbaj al stărilor în care eul se depliază
mereu în fețe și chipuri diferite, unele deconcertante. Rodica Dragomir
are la îndemână cuvintele, stăpânește jocul metaforei, operând
dezinvolt cu lexeme și simboluri apte să exprime și temerile, și elanul
celui ce caută esențe rare, și bucuria calmă a adevărurilor găsite.
O primă aventură - ieșirea din lunga muțenie în care își înăbușea
tăcut bucuriile și reflexiile, transcrisă în poema ce titrează volumul
emblematizându-l, este o veritabilă ars poetica: „Nomad prin lumină/
mă cufund peste marginea orelor,/ să înțeleg sensul
curgerii.//Cutreierând întinse câmpii/ un alb inorog/ printre ierburi
înalte. Copita-i aud/ bătând depărtarea.// […]/ Rămân doar cu urma
copitei/ și verb sângerându-mi pe buze…”. (Nomad prin lumină).
Frumusețea simbolului ales și relevanța lui unicizează poema. O altă
metaforă voalează un gest emblematic - trezirea fântânilor:„O
chemare albastră/ lovește diapazonul luminii./ E clipa trezirii
fântânilor.//[…]/ Cuvintele curg ca ploaia/ în deșert hrănind ziua/
sătulă de tăceri prăfuite”. (Trezirea fântânilor).
În etapa de început (Cântecul ce urcă din tăceri (2001), poemele
pun problema în stil hamletian echivalând opțiunea pentru poezie cu a
fi, deci a se exprima poetic, sau a tăcea pentru totdeauna și a pieri
necunoscut în neant. Anumite stări de încântare sau de fericire
experimentate echivalează direct cu poezia privită ca formă a unei
puteri incredibile: diafanizarea ființei într-un moment estival, de
frumusețe și beatitudine olfactivă și melancolia unui amurg ce
insinuează că deși totul e trecere, clipa poate fi oprită. Dintr-o postură
de mic-burgheză ce se alintă printre lucruri,se delectează plimbându-se
primăvăratic sub platani ori pe sub teii în floare, învăluită de miresme,
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autoarea trăiește deodată bucuria dematerializării, a expansiunii ființei
în mireasmă și/sau cântec: „Și teii sunt din nou acum în floare,/
mireasma lor tăcut se dăruie/ în valuri diafane ce mă-nvăluie/ și trupul
meu devine și el boare.” (Iunie). Consecința unei astfel de încântări
olfactive e poezia, într-o pură continuitate simbolistă: „Târziu în
noapte, eu cu gândul sideral,/ în aerul bogat înmiresmat,/ sporind al
clipei farmec voalat,/ curgea(m) izvor de sunet în real.” (Idem). Nimic
mai feminin, nimic mai poetic decât această stare și această opțiune,
exprimată de altfel și de N. Labiș, la timpul lui – „Eu nu mai sînt,/ e-un
cântec tot ce sînt”.(Cântec)
Alteori „în hamac sub vișinul pletos”, Rodica Dragomir simte
deodată impulsul de-a opri clipa trecătoare a amurgului: „Amurgul care
moare-aș vrea/ Să-l pot cuprinde ca-ntro-cupă-n palma mea/ și să
opresc al clipei zbor ce trece,/ să gust la nesfârșit din ea.” (Înserare)O
opțiune ceva mai gravă e în finalul poemei, într-o inspirată metaforă a
timpului: „să nu mi se strivească dorurile toate/între mine și noaptea ce
bate.”(Idem). Altădată, într-un gest blagian, – „zac în umbra unor
maci/ numai lut și numai trup” (L. Blaga, Vară) – dintr-un impuls
senzual, ori dintr-o tentativă de sfidarea oricăror convenții, se lasă
copleșită de ierburi sub povara luminii: „Mă-ntind în verdele-agresiv/
ca-n pat de râu ce îmi trezește/ izvorul adormitelor simțiri./ Miresme
crude-ascund în mine/ ca-n urne sacrele cenuși.” (Prea multă
lumină).Astfel de momente sunt destinate ancorării în tărâmul poeziei.
„Călcâiul lui Ahile”, titlu de poem și metafora unei stări devoalate
poetic, este semnul unei dureri pe care eul sau individul în general o
poartă ca pe-o pecete dureroasă cu sine. Poezia devine pentru Rodica
Dragomir o formă și o formulă prin care se pot spune despre sine
lucruri esențiale și grave pe care cel care nu comunică poetic le pierde,
le lasă să se înăbușe în magma cotidiană, irelevantă și caducă. La un
moment dat, autoarei i se pare că a deprins zborul, că simte tactil
adierea timpului, că poate să comunice cu strămoșii, să simtă/vadă
nevăzutul, apăsarea istoriei și a miturilor ei, iar această putere este a
poeziei. Multe poeme se construiesc pe anumite repere culturale,
inteligent alese și bine contextualizate, care focalizează textul în jurul
unui simbol relevant ce voalează sensul: Masa Tăcerii, biserici de lemn,
satul, Ana, Manole, lespezi tocite, Coloana Infinitului, Poarta Sărutului,
Inorogul, Iona, Itaca, clepsidra, călcâiul lui Ahile, dar și: zăpada,
nordul,pădurea, râul, marea etc. Autoarea le inserează într-un limbaj pe
care-l practică tot mai dezinvolt, pe măsură ce înaintează în lungul
creației spre volume precum: Cu Pavel pe drumul Damascului (2013),
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Apele dorului (2013), Jocuri nipone. Poemele devin interesante și clar
conturate, iar limbajul și imaginarul liric tot mai convingătoare.
Rodica Dragomir „face” poezia cu o abilitate și o sensibilitate
specific feminine, de-a îmbina cuvintele în metafore, de-a focaliza
poemul pe simboluri culturale de-o anumită forță, alese cu grijă și
adecvate contextului, stării traversate,tot așa cum din postură de
profesor va fi folosit cuvântul pentru a modela ființa a generații de
discipoli, sau tot astfel cum plasticianul combină materiale și culori din
cele mai felurite pentru a-și traduce starea trăită și a obține imaginea de
ansamblu cu efectele scontate asupra receptorului. Evident,în imaginile
poetice tușate oarecum spiritualizat și livresc se ascunde o calmă
vibrație sufletească sau o reverberație bine strunită, transpusă cu o
anumită artă în sintagmele lirice. Există o evoluție de la un stadiu de
relativă naivitate sau stângăcie în primul volum la o siguranță de sine și
o limpezime a expresiei tot mai clară în ultimele volume. Cu volumul
Cu Pavel pe Drumul Damascului, fără a uza decât vag și voalat de
simbolistica nou-testamentară, grădina, lumina, patimile, muntele,
îngerul, poezia se spiritualizează certificând fără dubiu condiția de
poetă a Rodică Dragomir. Ea demonstrează aici măsura unui exercițiu
poetic veritabil. Drumul până la reușita acestor poeme va fi fost când
unul al Damascului, când unul al Golgotei, ori poate un popas
contemplativ și dramatic în Ghetsimani. Numai cel care încearcă să
traducă relevația în cuvânt cunoaște bine aceasta.
Haiku-ul pare un triumf al expresiei și al dexterității lirice a
autoarei: „Răstignite-n zări/ țin pe umeri cerul greu -/ cumpeni de
fântâni”.Seninătate, luminozitate, o stare de calm, de tăcere, o vibrație
discretă indicând un echilibru interior răzbat din aceste poeme. Cu
certitudine, poezia este inclusiv o grafie a vârstelor eului, a tensiunilor
și elanurilor lui nebănuite iar, dacă o poezie de tinerețe e mai
întotdeauna patetică și vitalistă, cea a Rodicăi Dragomir inspiră calm,
limpiditate, echilibru. Autoarea are la îndemână cuvântul și știe cum să
pună în valoare un sens în țesătura textului. Cu metafora mereu la
purtător, autoarea și-a selectat poemele din 5-6 volume precedente
așezându-le sub puterea unui simbol relevant – lumina, ce dă impresia
de unitate, de univers auctorial clar conturat, logic ordonat. Un astfel de
simbol produce și alte efecte: aureolează căutarea și înnobilează
metafora.
Un volum antologic spune întotdeauna multe despre un autor:
bunăoară, că e vorba de-un eșafodaj liric substanțial, că o materie cvasiabundentă se triază și se ordonează tematic sub ochii cititorului, că
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autorul probează un anumit proteism ce se cere mereu reevaluat – toate
acestea sunt valabile și în cazul Rodicăi Dragomir. Discretă,
perseverentă, tăcută și de-o calmă tenacitate, Rodica Dragomir își
ocultează cu o anumită eleganță sensibilitatea lirică, deși are în
portofoliul ei poetic un număr considerabil de volume care i-au conferit
un statut auctorial remarcabil în peisajul liric al Nordului. Între 2001 și
2015 a editat 8 plachete lirice cu titluri alese sugestiv. Despre poezia sa
au scris: Ion Moldovan, Constantin Cubleșan, I. P. Azap, Augustin
Cosmuța, Constanța Buzea, Valentin Chifor etc., care au sesizat
caracteristicile esențiale ale creației.
O distanțiere sau diferențiere stilistică de la un volum la altul
evidențiază dinamica personalității lirice a autoarei. A decodifica
metafora inițiindu-i pe discipoli în țesătura textelor literare e una, a
vehicula metafora ca autor liric e alta. Rodica Dragomir a făcut acest
pas considerabil trecând de la catedră direct în pagini și în poeme.
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PETRU HAMAT
POEZIA LUI OCTAVIAN DOCLIN DIN
Golf în retragere/ Golf im rückzug
Poezia lui Octavian Doclin
prezintă un lirism al decriptării
imaginarului, prin inserţia unei
viziuni demitologizate a eului,
printr-o racordare la funcţia
estetică a limbajului. Se dezvoltă
o poetizare a ficţiunilor lumilor
interne, prin intermediul unei
fluidități a neajungerii la semnul
și sensul nuntirii cu existenţa şi
tarele devenirii, în forma developării
filmografice. Trăirile din poezia lui
Octavian Doclin se uniformizează, prin exerciţiul unei pauze de
respiraţie, pentru că mitul paradigmei lirice este matrice a
percepţiei şi modelării fiinţei. Devoalarea unei existenţe vide, în
starea tensională, produce o transparență a căutării. Căutarea
înseamnă o regândire în fluid a liricizării unor presupuse jocuri de
elegii, o repunere, în abisul baudelairian, a unor scene și
înscenări.
Poezia devine sens al proiecţiei, într-un imaginar
matricial, într-o dimensiune estetică, în care sinesteziile devin
prelungiri, într-un „focus” personal, interiorizat. Lirica vocilor
docliniene transpare în mutaţia teatralizată, în numenul unei „axis
mundi”, supusă cugetării, reflexivităţii și primordialităţii,
excesului de intenţie şi afirmare a jocurilor cu un celălalt, avid de
ficţionalitate. Imaginarul doclinian devine şah-matistul
paradigmei lirice, pentru că poezia nuntirii este scindare a fiinţei,
care ţine de acea vivacitate a programului artei, impusă prin
intenţia de a decela artisticul în formele sale de suprafaţă.
Universul imaginativ se reduce la un scurtcircuit pe calea
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undelor, care se unesc, în vederea provocării unui alt eu, acela ce
se sustrage fatalismului diderotian, anume, profunzimea
cunoaşterii în abscons.
Imaginarul doclinian vizează o ermetizare și o retragere
într-un topos al unei deducţii subtile a liricizării ingeniosului
temperat. Focalizarea, într-un criptic al iluzionării, înseamnă
„silvestruire” a elegiei poetizate, ce se doreşte a fi moment al
naşterii, în abisalitatea conştiinţei, în acea magmă a curgerii
sângerate din „trupul pădurii”. A despleti trauma existenţială este,
în poemul de debut al lui Octavian Doclin, o golire de intenţie, o
stare expectativă de ficţionalizare. Ştiinţa lui „savoir vivre” nu
irumpe, brusc, în toposul aneantizării, ci parcurge etapele
configuraţiei înscenării jocului cu dublul, cu duplicitatea „prea
albelor linişti”.
Vocalismul din „ţipătul dorurilor” devine act al
plasticităţii, în formalul genunii „silvestre”, iar imaginea
aşteptării și a dorinţei unei neîntinări a eului, transcendent şi
transascendent, ţine de „ceasul încărunţirii”, devenit necesitate a
nunţilor barbiene. Perspectiva, dedusă din „albul pădurii”, se
reduce și se singularizează când acel cineva-eu, paradigmatic şi
prismatic, „îl strivesc cerbeşte-ntre ochi”. Există o fluctuaţie a
jocului cu cercurile arhimedice, ermetice şi fluide, care „tresar de
doruri copitele cerbilor”, într-un demers liricizat, în elegia unei
dorinţe, transmutate, când „primele secunde-ncărunţite se nasc
din ceas încărunţit”.
Naşterea aceluiaşi copil, în copilul deja existent,
construieşte, în toposul „silvestruirii”, un conglomerat de iluzii,
de scenete ale teatralizării. În același timp, are loc o reflexivitate
asupra ludicului eului, încă euforic de reîntâlnirea cu
necunoscutul, cu necunoaşterea, cu acel ceva preexistent, pe care
nu îl recunoaşte, nu îl percepe, decât prin albul purităţii îndoliate.
A transcende un spaţiu şi înlocuirea acestuia cu un pergamentmatrice înseamnă cădere în lumile de jos, singulare, prin
„alungarea fiilor risipitori”, prin regândirea timpului traumei
aşteptării, a îmbătrânirii fictiv-raţionale:
„Îmi tremură-n sânge trupul pădurii despletit şi gol.
Ştiu eu… poate datorită prea albelor linişti
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Încordate până la ţipătul dorurilor.
Înnebuneşte de pământ părul pădurilor.
Alungarea fiilor risipitori la ceasul încărunţirii
e singura inevitabilă şi totuşi necesară…
Când albul pădurii îl strivesc cerbeşte-ntre ochi,
tresar de doruri copitele cerbilor, sparte-n părul căzut.
Când primele secunde-ncărunţite se nasc din ceas încărunţit
şi în mine se naşte din doruri acelaşi copil.”
(Elegii silvestre)
Se constituie, așadar, un poem al rostirii şi rotunjimii unei
profunzimi, ce (se) naşte mereu, în absolut al unei inocenţe,
prelungite în trăirea unui sentiment straniu, stingher. Uvertura
muzicală este decriptată în teatralul dejucării unei scenete, o
liricizare a sonurilor nepătrunse, nedesluşite, prea fragede,
datorită frăgezimii „silvestre”, însă, dinamice, prin naştere, în
primordial, în fantastul „mimesisului” himeric, inevitabil, şi,
totuşi, necesar, al discurs-imaginarului doclinian.
Liricizarea estetică a fiinţelor neimaginare, este, la
Octavian Doclin, o formă de percepţie a unei morţi, denunţate
printr-un catarsis figural. Albul cunoaşterii subconştiente devine
traiect al subiectivităţii, al eului, plurivalent şi subiacent, al
euforiei în actul artistic. Zăpezile, care vin să moară în trupurile
spectacularului estetic, construiesc matricea unei lumi
aproximative, pentru că există și se manifestă un ecou al
transcenderii, în funcţia mimetică a „ultimului strigăt”. Se
dezvoltă un vector al plasticităţii metaforice, prin care se
decodează acea traumă preexistentă, acel focar al
necomprehensiunii, în care „toate se-ncăpăţînează/ să ne lase
urmaşi”.
Suficienţa gestului este mască a unei viziuni, ce se
ermetizează, prin neputinţa „de-a-i alunga”, iar aceste umbre, ale
panopticului patern-maternal, deslușesc o nenaştere în agonia
„năpîrlirilor veşnice”. Imaginile se construiesc în materia albului
unei cunoaşteri reflexive, reflectate în acea paradigmă a culorilor
arderii purificate – acuplare material-erotică şi tanatic-fiinţată a
eului singularizării, în acel construct din „alt loc de murit n-ar
mai fi”. Poemul zăpezilor nu este actul extincţiei propriu-zise, ci,
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prin metafora-ardentului scindării fiinţate, al fantasmagoriei
morţii, precum și strigătul teatralizat, se decodifică înţelegerea a
ceva, care impune autocunoaşterea şi retrăirea fiorului fiinţei,
damnate „în toate anotimpurile”, scenice şi înscenate:
„Vin la noi zăpezile să moară
Ca şi cînd alt loc de murit n-ar mai fi.
Mor zăpezile în noi disperate
Şi tot noi sîntem pedepsiţi
Să le-auzim ultimul strigăt.
Dar toate se-ncăpăţînează
Să ne lase urmaşi
Pe care, neputincioşi de-a-i alunga,
Să-i vedem în toate anotimpurile
Năpîrlirilor veşnice.”
(Poem cu zăpezi)
Există reprezentată o necesitate de a evidenţia
programaticul joc cu arderea corporală, cu materia sensibilă, cu
ideea metaforizării deducţiei lirice, printr-un un efect al
regândirii, remodelării și reflexivităţii, în şi prin fiinţa tăinuită.
Poematizarea albului zăpezii nu este altceva decât un fundament
liric, pe care se croşetează specificul şi atitudinea unor
presupoziţii ale eului, prin neputinţă şi damnare, în strigătul
arderii mecanice, într-un puseu dinamic din „nous-ul” conştiinţei.
Poetica blagiano-stănesciană este ecou al de-iluziei lirice,
pentru că matricea unui corpus al scindării fiinţei-eu se
subsumează unei metonimii obsesive. Pustiul nu este punctul care
ordonează starea tensională a retragerii, mai curând, este o
transfigurare a unei dorinţe, de perpetuare a unui scenariu al
vidului existenţial. Sintagma poetic-profetizată a altei minuni,
anume, himera, dedublată, în contextul unei sciziuni la nivelul
organicităţii, va lua formă „la umbra de rouă a braţelor tale”.
Modelarea se face prin însăşi destinul „sui generis” al punerii în
abisul nuntirii. Dinamismul nu se estompează, ci se prelungeşte
în artificiul liric al conştiinţei de sine, prin sinele care se „suflecă”
de tarele neimaginarului.
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Natura organic nestăpânită se materializează prin
însufleţirea argonautică „pleoapă pe pleoapă”. Căderea, dintr-un
univers al reflecţiei, se pătrunde într-unul al nominalului,
guvernat prin ficţiunile regresului, prin revenirea la primordial.
Este adusă în planul prim naşterea, încă nefecundă, încă
predispusă cenzurii imaginativului, pentru că „fluturi târzii/ şi
frunze coboară a rugăciune” sunt deveniri în „continuumul” ce nu
„tulbură izvorul”. Conştiinţa suficienţei, din spatele măştilor
diacritice, ale îngălbenirii dintr-„râu de sare”, focalizează
ficţiunea teatrală a purgatoriului, a pustiului unei pseudo-grădini,
adamice și aschemice:
„Şi mai vreau să te laud ca pe o altă minune
la umbra de rouă a braţelor tale
tulbură izvorul doar fluturi tîrzii
şi frunze coboară a rugăciune
un rîu de sare este căderea pleoapă pe pleoapă
dar înrourată vei îngălbeni şi vei îngălbeni
precum pustiul ca grădina va înflori.”
(Precum pustiul, va înflori)
Prezumţia viitorului destinului, a unei dorinţe a lui „savoir
faire”, nu elucidează misterul tainei, tăinuit, nu percutează decât
în obscuritatea absconsului. Nevoia de a defini și de a se defini
propune o punte estetică, de care se leagă trăirea și tensionalul,
prin care se ordonează nuntirile necesare din spatele iluzoriului.
Matca plastică a metaforizării forjează în interiorul spiritualităţii,
captive și captivante. Este o argheziană finalitate a pustiului și
pustietăţii, care va înflori, va renaşte, numai acolo unde existenţa
va găsi o altă „axis mundi”, necarcerală şi nefictivă.
Povestea „dagmàriană” se încadrează într-un registru al
poeticului, care se adaptează unei revalorificări estetice. Se
propune imagistica unei dinamici a momentului, a punerii în abis,
a unei ecuaţii a jocului cu pioni-vectori, prin muzicalitate
funebră. Este, aici, un umoristic al liricizării inversat, însă, se
dezvoltă, în acelaşi timp, un exerciţiu laborios, de focalizare în
„ochiul dimineţii”. Se succede iluzia unei mutaţii de fantasme
picturale, de simboluri corydoneşti, precum Omul care râde,
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prinţesa Dagmàr. Acestea devin remitologizări, ale unui spaţiu,
ale cărui coordonate nu se fantazează, ci rămân puncte stinghere,
în interiorul simulării estetice și artistice.
Ideea de poveste, mitologizant-fantastă, acaparează
această iluzie a trăirii unui sentiment, al apropierii de fiinţă, care
aduce binomul extincţiei. Sunetul, din clopotele ce „bat la
Vărădia”, asumă starea de tensiune, „in crescendo”, a unui „alter
ego” colectiv. Sosirea acelei superbii neumane, „robită-n gînd şin fast de mirodenii/ trece Dagmàr, prinţesă de Serbia”, înseamnă
irumpere în materia altei dualităţi ficţionale, în care se dejoacă
prezenţa clară, ce „trece-n fruntea oştilor flămînde”. Poezia
Dagmàr este cordul deschis al universului discursiv doclinian, în
care se manifestă predispoziţia liric-narativă, curgerea abruptă în
metempsihoticul „dagmàrian”. Este proiecţia fantasmagoricului
tanatic, în specificul divulgat al umanului:
„Ea trece-n fruntea oştilor flămînde
şi robul ei e Omul care rîde.
Prinţesa-nspre mulţimea tulburată
cu mîna de inele miluieşte
şi faţa şi-o ascunde-n dense văluri
şi nimeni s-o privească nu-ndrăzneşte.
Şi ochii galbeni doar un rob îi vede
doar robul ei, doar Omul care rîde.”
Intuiţia poetică ţine şi de aspectul prezumţiei extinctive,
pentru că imaginarul doclinian este, în poezie, o singularizare, ce
sondează funcţia adaptabilităţii. „Floarea rătăcită” devine
elementul actualizării unei nevoi absconse, a unei aşteptări
prefabricate, prea aplecate deasupra dorinţei unor „fluturi orbi
prin moarte”. Textul „dagmàrizării” lirice produce acea imanenţă
din artisticul ce se „cheamă-n taină”, o reflecţie asupra condiţiei
fantast-umane, dar și o deschidere spre osatura individualului,
portretizând subiectul-amforă, ce „veşnic flacăra aprinde”.
Imaginea morţii, în cadrul sintaxei tanatice anunţate, cu
secundarele efecte ale pierderii condiţiei, statutului, se corelează
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cu tragedia liniştită a neîntinării. Profunzimea tainei tinde să
traverseze marea trecere blagiană, spre focalizarea în arderea
permanentă, în obiectul simulării Omului care râde. Euforia nu
este doar împlinire în organic, ci este etapă a drumului invers spre
chemarea în izotopia unor lumi de jos, a acelor pseudouvedenrode barbiene, suficiente dantescului transdescendent:
„Şi-s o pădure-aceia de Văl îngenuncheaţi
ca floarea rătăcită de fluturi orbi prin moarte
şi-s o cîmpie aceia, cei ce-o cheamă-n taină
cînd mîna ei e-o flacără departe;
Şi cine veşnic flacăra aprinde
e robul mic, e Omul care rîde.”
Posibilitatea lăcrimării este, pentru Octavian Doclin,
obiect al imaginarului. Se denunţă, astfel, o neîmplinire a
universului tipologiei argheziene, a poeziei micimii, a boabei şi
fărâmei estetice, „un blînd popor de furnici” se constituie în
element al simbolisticii, ce petrece criptarea sensibilă a materiei,
a avertismentului, pe care îl dă „câinele iernii”. Trăirea
melancolizării verbiajului „lăcrimar” evidenţiază „steaua neagră”,
a tensionalului fiinţei firave, naive, inocente, ce se însufleţeşte în
acel „spiritus aesteticus”, al eului prezumţiei organice. Mai mult
decât atât, se materializează dorința unui destin „acadabrant”, al
rupturii, produse prin intermediul fiinţării, în acel „zbor de
măiastră”. Anunţul celui ce va fi venind în vizită este act sublim
al trecerii prin furcile caudiene ale conştiinţei:
„Îmi latră cîinele iernii sub fereastră
avertisment că va trece pe aici
Steaua neagră în zbor de măiastră
în urmă cu-n blînd popor de furnici.”
(Din lacrimă, poate)
Este în poezie un ecou al aneantizării, al căderii în păcatul
maternităţii, nuntite cu vidul existenţial. Lătratul câinelui iernii
devine rotire în acelaşi spaţiu, în aceeași dispunere în tanatic,
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moartea nu se transformă, ci ea devine sens și formă a
gerundivului întâmplării. Poetica lăcrimară se acutizează în fiinţă,
în sobrietatea aşteptatului moment al deciziei de a supune unui
supliciu neînţeles. Starea vegetativă manifestă singularitate și
expresie metaforică, prin culorea bacoviană, de intuiţie ftizică,
nedinamică, post-traumatizantă.
Ceea ce e „atunci mai presus de suflet” nu se poate
exprima decât în fatalitatea unei iubiri, ce se naşte din dorinţă, un
„gestus” al fraternizării cu maternul şi paternul joc cu iluzia și
iluzoriul. „Precum albina zburînd peste crini” contopeşte starea
de plângere, sinapsa fiorului tragic al dezumanizării, cu
„dorlotarea” secundă a realităţii. Din bocetul interpretabil,
decodificat, „se naşte-o iubire”, mereu nobilă inutilitate a
simbiozei dintre sensuri-obiect şi forma-subiect, din magmaticul
zbor spre „(în)crinarea” obsesivă şi tanatică, al existenţei pentru
şi întru sine:
„Atunci mai presus de suflet fi-va dorinţa
precum albina zburînd peste crini,
din lacrimă poate se naşte-o iubire
dar numai în lacrimă poţi s-o alini.”
Aşadar, există sonuri încordate, topite în verbiajul
lăcrimării, al plângerii, ce se deconstruieşte, prin ardere, în
metafora căderii în hăul acelei „ars doloris” a aşteptărilor, a
iluziilor. „Ars mimesis” nu este doar scindare, în tăietura
organică, a jocului cu „silentul” motivaţiei liricului, ci
poeticitatea verbului doclinian aduce o tânguire, dincolo de
mască.
Imaginarul doclinian aduce un vifor liricizat, prin
„purpurirea” ingeniozităţii, prin intenţia de a semnala o proiecţie
în matricea unei ermetizări, ce se doreşte a rămâne în spaţiul
specific poeticului-organic. Din aceasta răzbate „toamna mult
aşteptată”, care „va decolora” vizualul, prin „îngălbenirea” din
morfologia în care se încadrează „drumul pustiului”. Astfel,
spaţialitatea rămâne să dividă „văile lui fără adieri blînde sau
reci”, pentru că a străbate nu poate fi decât o mutaţie a
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spectacolului, înţeles „cu ce ţi-a mai rămas:/ cu umbra mîinii
tale”.
Se întâlneşte o nelinişte, ce nu aparţine cuiva anume, ci
este acea strategie de a aborda unitatea unei trăiri, în şi pe axa
primordialităţii, în vegetativa înflorire a himerei-eu, printr-un
„gest triumfal”. Întregul demers poetic al lui Octavian Doclin se
doreşte a se situa între marginea lui „a fi” şi interiorul gravat al
nonexistenţei. Lacrima, care trebuie „să cadă pe monedă”, poate
fi transcenderea spre toposul caronian, spre orizonturile zeificate
ale „florii de purpură”, spre dogmă a refugiului în sine:
„Cînd părul tău va înflori
Floarea de Purpură,
o toamnă de mult aşteptată îţi va colora
ochii în galben
iar pasul pregătit fi-va pentru drumul pustiului,
văile lui fără adieri blînde sau reci
(dar ce importanţă mai are o adiere atunci!)
le vei străbate cu ce ţi-a mai rămas:
cu umbra mîinii tale.
Dar pentru ca Floarea de Purpură să-ţi pară o cunună
înflorind părul tău într-un gest triumfal,
îngăduie o lacrimă să cadă pe monedă.”
(Neliniştea purpurei)
A fi-ul providenţei este spectacular prin căderea în utopia
unor ermetizări, care, încă, aşteaptă împlinirea. Iluzia nu este
neapărat o noţiune abstractă, ci ea se vrea a deveni prezenţă
comună. Tanaticul, cu faţetele primordiale, tinde să se coreleze cu
facilitatea dezlipirii, rupturii, de matricea regăsirii. Astfel,
receptarea existenţei docliniene se dezbate prin intermediul
artificiului liricizării euforiei eului, ce se caută şi se regăseşte în
utopie, în galbenul arderii. Lipsa unei dinamici vizibile străbate și
acoperă cununa unui carnavalesc funebru.
Sonurile „harparirii” se definesc, în structura discursivă a
lui Octavian Doclin, prin acea tentaţie a ascultării, a receptării,
prin intermediul „bonheurului” din toposul-patrie. Eufonia unui
metamesaj se revendică în „primul sunet de harpă”, numai când
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„soarele era/ ceasul izvoarelor de aur”, din care se desprind
„mirosul şi răcoarea grîului”. Poematizarea docliniană propune o
cădere în alt imaginar, unul al fecundităţii liricizate. Ochiul
proiecţiei, în focalizarea stilizantă a neajungerii, la magmaticul
transiluzoriu, irumpe în interioritatea unei dezlănţuiri.
Dănţuirea fantastă, a unei probabile horiri-încercuite, în
„dansul ironic al trestiei”, trăirea în puseul tensional, devin
prefabricare ale unei eterne reîntoarceri, retoarceri a toartei-suflet
spirituale, a eului-sintagmatic „grăbit/ să ajung din urmă roua şi
s-o întrec”. Incidenţa perspectivei lirice se evaluează printr-un
gest intenţional-patern, din imediata ficţionalitate. Întâlnirea unui
„roi de fluturi” nu poate concepe, în discursul poetic doclinian,
altceva, decât integrarea în spaţialitatea și temporalitatea unei
organicităţi a imanentului. Adierea, arderea, în coordonata
patriei-matrice, a concepţiei despre „hăruirea” tainei unui
destinatar, sunt supuse, de fiecare dată, reamintirii. Memoria
fluidităţii constituie primul sunet de harpă, pe care eul, himeric şi
mimetic, îl învaţă, prin intermediul altei fiinţe-eu(forice),
„ascultîndu-ţi pleoapele”:
„Fericit în patria adierii. Primul sunet de harpă
l-am învăţat ascultîndu-ţi pleoapele. Cînd soarele era
ceasul izvoarelor de aur am început să deprind
mirosul şi răcoarea grîului. Ochiul meu creştea
privind dansul ironic al trestiei. Trăiam grăbit
să ajung din urmă roua şi s-o întrec. Printre
altele însă pe drum am întîlnit un roi de fluturi.
Aici trebuie să fie patria adierii, mi-am zis,
şi ori de cîte ori de-atunci mă bucur de harul
mierii, îmi amintesc că primul sunet de harpă
l-am învăţat ascultîndu-ţi pleoapele.”
(Patria adierii)
Imaginea reîntoarcerii la matricea-bunei, din poemul
Buna, care „iar mă cheamă” şi-„mi face semne”, este o modalitate
de a percepe, înţelege, o dorinţă, un vifor al îngăduinţei. Se
realizează o stoarcere de simbol-intenţii, pentru că prin „vechi
cuvinte care nu au grai” se corelează cu poeticul-testamentar
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arghezian, amplificând tensiunea, prin verbiajul misterios, ce
dăltuieşte, natural, în specificul iluziei. Este luată în vedere o
întreagă suită de simboluri și scenografii în pregătirea cinei, nu
una de taină, însă una ce stăpâneşte umbrele proiecţiei în
scenaritatea de la „MASAMEADERAI”. Există și se explică o
ipoteză a sublimării unui acord, tacit, cu tanaticul trăit,
sentimental:
„În seara-aceasta Buna iar mă cheamă
Prin vechi cuvinte care nu au grai
Să-mi spună că ea pleacă înainte
Să pregătească cina la MASAMEADERAI.”
Suficienţa copilăririi devine afect al unei scenete abisale,
pentru că ludicitatea poetică a gesturilor, care reiterează funcţia
purgatoriului, este ascensiunea pe o coloană muzicală filmică,
atipică şi modulară. „Laptele îl beam din graiul ce-i veni”
înseamnă nu descătuşare în credinţa unei „infantilizări” obsesive,
ci, mai curând, mascarea în melancolizarea-suferindă a iluminării,
neînţelese. Justificarea, în constructul devenirii fiinţei, prin
traversarea etapelor iniţierii, în nimicul-amintire, se aplică prin
„ochiu-i care-ngălbeni”, pentru că a reinventa este act just a ceva
trecut, rămas, însă, în prezent-viitorul prezumţiei, golite de sens și
trăire, „ca şi odinioară în copilărie”:
„Ca şi odinioară în copilărie
Cînd laptele îl beam din graiul ce-i veni
Ca şi acum cînd mi-a lăsat drept hrană
Raza din ochiu-i care-ngălbeni.”
Intrarea în iluzia-poetică, din „Steaua neagră-n care nu e
trai”, se face prin intermediul şi sub incidenţa semnelor, pe care
le primeşte de undeva sau de la cineva, atât de cunoscut, de
apropiat, şi, parcă, îndepărtat. Scindarea, la nivelul conceptului de
iniţiere, în propriul destin, nu semnifică numai un acord cu
trăirea, în aşteptare neîmplinită, dar se construiește și o revenire
la gesturi, predispuse reamintirii. Se reclamă o stare de
ermetizare, în acelaşi obsedant obiect, MASAMEADERAI:
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„În seara-aceasta Buna-mi face semne
Din Steaua neagră-n care nu e trai
Ca să aduc şi laptele şi mierea
La cina pregătită, la MASAMEADERAI.”
Chemarea docliniană tinde să prevadă un sfârşit al
„ospăţuirii”, liricizată în sentimente, ce nu se abscond, ci se
reproduc, prin inventarea unor stări comune, a unor momente
rupte din vizual şi transpuse obiectiv. Se derulează filmic
elemente, racordate la spiritualitatea dorinţei, pentru că,
subiectivitatea și obiectivitatea, cele două puncte prioritare ale
sensului poeziei lui Octavian Doclin, denunţă antumitatea
destinului eului, inflexibil, nestrămutat din matca sa eterogenă.
A zidi devine, în imaginarul doclinian, element al unui
monolog cu fiinţa, ce se presupune, creîndu-se, ireversibil, o
posibilitate estetică de a înţelege că filonul poetic se supune unei
metafore a aerului, din care se desprinde schematismul „miresmei
zăpezii ce-ţi acoperă visul”. Rămânerea, în obsedantul spectru al
„vis-reveririi”, semnifică o continuă trăire între năzuinţe,
speranţe, mereu iluzorii. „Inelul luminii” se suprapune tarelor
simbolistice ale destinului.
„După somn” se revendică povestea despre tangentele
unor „lucruri nemaivăzute”, anume, se adaugă transcendentului
fictiv o nouă viziune, un nou orizont al cunoaşterii, prin
reflexivitatea din „focul divin al firii”, care „aprinde lumina
timpilor” și se demască prin „miraculoasă umbră care ni se
scurge/ printre degete”. Astfel, se amplifică statutul, condiţia
umanului, dar și a euforiei, estompate în actul artistic, pentru că
descrierea poetică a visării este „centrum mundi”, din curgerea
din timpuri necunoscute, spre arhetipuri, fragmentare, ale
fluidităţii din „apa izvoarelor de sub munte”.
Înţelepciunea poeticului lui Octavian Doclin semnifică
materia, materialul „marmorei”, ce adânceşte misterul și
însufleţește identitatea unor itemi-personaje-eu. „Faţa nevăzută/ a
sufletelor noastre” se preface într-un glob de sticlă al
silenţiozităţii, care trebuie realizată pentru a rămâne într-un pol de
„pace liniştită”, evocare a coordonatei lirice a măştilor. „Eidos”-
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ul retragerii se produce nu în matca nenuntită, ci în „golful”
himeric al „privirilor noastre”. Raportul dintre „gradină veche” şi
„un pustiu înflorit” cadenţează istoricitatea unei întâmplări, redate
şi rejucate pe scena lumii, într-un scenariu de odă eminesciană, o
rugă, rugăciune, „în graiul dulce al trandafirului”. Poezia
docliniană a zidirii este act al reconsiderării unei imagistici,
materializat în ceea ce se justifică, în demersul invocării, evocării,
unei non-prezenţe. Astfel, „marmora”, cu epitetul personificator
al „marmoririi”, produce efec în jocul cu sufletele unui dialog
arborescent, al dinamicii visului, al visării:
„Subţire mîna mea, ca aerul,
se supune miresmei zăpezii ce-ţi acoperă visul.
După somn te voi zidi în inelul luminii
să-mi poţi povesti despre lucruri nemaivăzute:
cum focul divin al firii
aprinde lumina timpilor,
despre miraculoasa umbră care ni se scurge
printre degete
ca apa izvoarelor de sub munte,
despre înţelepciunea marmorei
care ţine faţa nevăzută
a sufletelor noastre într-o pace tăcută.
O, marmora:
se va deschide privirilor noastre ca o grădină veche,
precum un pustiu înflorit
la ruga în graiul dulce al trandafirului.”
(Zidirea)
Muntele şi iluzia reprezintă vraja identităţii singularpoetice. Se construieşte, în universul liric doclinian, un imaginar
al amintirii, deoarece jocurile cu faţetele lirice propagă un
sentiment al apropierii de matricea-lume. „Muntele-n taină” se
corelează cu pseudo-tranziţia spre egoul-organic, din care „răsare
iluzia/ ca floarea de stâncă”. Textul lui Octavian Doclin rezumă o
valorificare, a extinderii, spre axa centrală a lui „ars doloris”, ce
se deblochează în „singura mîngîiere în care te poţi odihni”, dar
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aduce în discuție și credinţa în acel „a şti”, prin care se „îngăduie
cununa-n triumf”, „luminînd muntele albastru”.
Actul vorbirii, fie dialogat, fie monologat, se interpune
posibilităţii interpretative a rupturii, ce nu se poate produce.
Efectul iluzoriului, din constructul „dar să ne mai amintim”,
distinge o matrice a profunzimii, din majuscula „Iluziei”, de
triumful asupra ipotezei poetice, a arlechinului de pe coarda
sensibilă, din acea „pleoapă a bucuriei”. Jocul cu Iluzia este,
mereu, imperfectibil, mereu, lipsit de prelungiri, în afara
spectacolului, pentru că „ce nu se vesteşte” nu e unitatea formei,
ci, însăşi, apropierea materiei:
„De ce ne-am putea aminti mai întîi
dacă nu de muntele-n taină,
în vîrful lui, la pîndă, răsare iluzia
ca floarea de stîncă,
acolo e singura mîngîiere în care te poţi odihni
fără să ştii că nu-ntotdeauna
fruntea îngăduie cununa-n triumf,
dar să ne mai amintim şi de raza luminînd muntele albastru
şi despre ce am putea vorbi dacă nu de Iluzie,
de această pleoapă a bucuriei
ce nu se vesteşte.”
(Muntele şi iluzia)
Fluiditatea poetică a visului renaşte prin introspecţia
sentimentului estetic al fiinţei-eu, ce se doreşte a adăposti
„somnul unui mort”. Noutatea vizionară a arcei povestirii, a
filonului poveştii, adunate în jurul unui punct terminus, al
călătoriei spre centralitatea poetică, divide iluziile, aşa „cum rîsul
se odihneşte în patul ochilor”. Relaxarea sintactică a destinului,
configurat în paradigma în ramă a discursivităţii umane, trebuie
înţeleasă în acordul cu o altă stare tensională, prelungită înspre
„dimineaţa unui genunchi viu”. Când „nu-ţi mai rămân de
povestit/ prea multe”, atunci vidul, unei preexistenţe morfologice,
rămâne simplu pion al universului, aflat în descompunere, lentă,
scurtcircuitată.
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Poemul scurt doclinian se întrepătrunde de tragismul unei
situaţii impuse, pentru că nu se descoperă pe sine, ci se remarcă
prin ascensiunea într-un „locus” figurat al unei anume „ars
dicendi”. „Nisipul depus pe limbă” se consumă în elementul
texturii poetice, prin care se materializează „liniştea de pe faţă”.
Se manifestă înscenarea artistică a condiţiei universale, de
străpungere a postumităţii, prin reglarea umanului euforic, în
imaginea „sărată din botul cîinelui”. Ascunderea de fatalitatea
destinului, supus aceloraşi momente sublime, se destănuie într-o
„ars vivendi”, agonică, „în afara unei perdele de fum/ trasă pe
ochi”. Discursul poetic sfârșește într-o croşetare somptuostanatic-carnală, într-un „fautism” al neajungerii la starea iniţială,
de incizie în interior, în carapacea-imagine a violenţei, a uciderii
nejustificate – „peste leşul unui leu ucis din greşeală”.
Învinsul de la masa de şah este actorul-eu-sufleor, pe care
acel „cineva vrea să-ţi bată la uşă” l-a uitat în taverna umbrei.
Ironia lirică finală sugerează urcuşul, în trepte agonizant-fluide,
spre cetatea-suflet dintre „zidurile nopţii”. Aşadar, se dezvăluie
un excurs spre absconsa neidentitate, spre magia veşnică, prin
care „înfloreşte ceaţa”, şi, prin aceasta, simbolul tanatic. Reversul
iluziei este, de fiecare dată, revenirea la aceeaşi axă „despre
moarte vorbim, vrei nu vrei”:
„Cum apele visului
adăpostesc somnul unui mort
cum rîsul se odihneşte în patul ochilor,
cum nici despre dimineaţa unui genunchi
nu-ţi mai rămîn de povestit
prea multe.
Nimic nu se poate ascunde,
Nici măcar:
nisipul uscat depus pe limbă,
urmele briciului despicînd liniştea de pe faţă,
apa sărată din botul cîinelui.
Nimic nu se poate ascunde.
Nimic în afara unei perdele de fum
trasă pe ochi
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ca peste leşul unui leu ucis din greşeală.
O umbră, se zice,
că te-ar putea cuprinde abilă
cînd cineva vrea să-ţi bată la uşă.
Nimeni nu poate deschide mai repede
şi mai de dimineaţă
decît păianjenul –
învinsul tău
cu care-ai urcat umăr lîngă umăr
zidurile nopţii.
Pe o ramură veşnică
înfloreşte ceaţa
cum pentru mine se vestejesc sînii tăi
cum despre moarte vorbim, vrei nu vrei.”
(Poemul scurt)
Neîndestularea lirică se constituie în funcția reprezentării
estetice. Imaginarul poetic se suprapune unei realităţi, ce implică
lovitura de graţie în spiritualitatea extatică, dezvoltată în „măduva
spinării taurului”. Ceea ce se poate transcende nu valorifică
ascensiunea de a decripta sensul destinului poeto-profetic, pentru
că eul nu reprezintă retragere în starea magmatică. Acesta este
raportat la un dinamism, sub incidenţa unui „nimic altceva”, la un
„în afară de faptul că”, vizual şi auditiv. Ceea ce se înţelege şi se
detaşează ţine de individualitatea actului poetic, de activitatea
plurivalenţelor artistice din natura organică, „mă aplec cu
pleoapele/ pînă la pămînt”. Retragerea din lumea care se
inserează printre „păsări de noapte” se redefineşte printr-o
automulţumire a zâmbetului, poate madonic, poate sibilic, al
poetului rămas gol. Funcţia creativă a neajungerii, la scena
teatralizării, semnifică uniune cu pluralul „animei”:
„Neîndestulător, ca suliţa înfiptă drept
în măduva spinării taurului,
Poetul se retrage după zîmbetul său,
Vine moartea şi-l întreabă:
Ce faci aici?
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Nimic altceva, răspunde Poetul,
în afară de faptul că mă aplec cu pleoapele
pînă la pămînt. Astfel, de pe trupul meu curbat
ca un golf în retragere,
păsări de noapte îşi umplu guşa
cu grăunţe de sudoare.
Şi zîmbetul dispare. Şi Poetul rămîne gol.
Şi toţi îl arată cu degetul.”
(Golf în retragere)
Visarea, în și sub incidenţa eternei reîntoarceri, la
primordialul copilăririi, se autentifică în arca docliniană a
mutaţiei înscenării. Fiorul post-traumatic al deziluziei, al sciziunii
poetice, este desemnat să reducă liricizarea la un act al suficienţei
creatoare. Zborul matricial, în imaginar, constituie funcţie a unui
joc cu dublurile, prin integrarea eului, în spaţiul specificităţii, dar
și al subiectului, ce acaparează întreaga fiinţă, pre-„cum şoimul
revenit din văzduh”. Poezie a strigării, într-un vid al autenticităţii,
discursul lui Octavian Doclin pare a redenumi vânarea imagisticii
poemului, prin intermediul decuplării de realitate.
Se traversează un alt „gestus” liric, pentru că discuţia şi
modelarea sunt figurative, „visam ori de cîte ori”, dar, în același
timp, se reflectă și logica argumentativă, paradigmatică, a acelui
iluzoriu scenariu de „prin preajma istoriei”. Limbajul, logosul,
sunt receptări în „lăuntricitate”, dar și în „alăuntricitate”, în acea
sentimentalizare perfectibilă poetului. „Trofeul superbului
animal” face legătura cu o anume postumitate a actului discursiv,
pentru că dezvăluirea unor elemente unitare, nu devine obsesie.
Prezenţa fluidă a „continuumului” estetic se regizează, prin
copula treziei, a trezirii, metamorfozate, a copilului, a
„enfatinului” din străfundurile conştiinţei:
„Adormisem pe umărul tău stîng
cum şoimul revenit din văzduh
visam ori de cîte ori vînam poemul
prin preajma istoriei
de-atîtea ori se-auzea mugetul lui
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ca de cerb hăituit
şi astfel
cum se-ntâmplă o singură dată
cu trofeul superbului animal
şi poemului urmărit
îi cădeau rînd pe rînd
unul cîte unul
cuvintele.
‹‹Roma termini, Roma termini!››, atunci
am strigat.
Şi m-am trezit copil.
În haltă la Doclin.”
(Strigăt)
Cursa lirică dintre organic şi uman se înţelege prin
intermediul reveriei în istoricitate, prin dorinţa unitară de
revenire, reîntoarcere, în toposul copilăririi, prin sonul tragic al
strigării. Ruptura, ce se produce prin trezirea din vis, se constituie
ca simbol al umbrei, al altui eu. Hăituirea rămâne să denotifice o
altă stanţă a timpilor poetici, împrejmuiţi în istoria rememorată, a
bucuriei creator-mundane, organic-copilărite.
„Edenizarea” logosului, a cuvântului primordial,
semnifică rămânerea, în fraza poetică, a obiectului, care se
transformă, pentru a (se) reîntâlni cu un altul, „lipit cu geana de
prima literă”. Este o concentrare de sensuri tipologice,
imaginative, astfel, lumea aceasta, a inversării proiecţiei, din
Edenul adamic-evic, în cel al artei propriu-zise a eului, este colaj
de trăiri „cu pleoapele tremurînde” în „grădina poemului”. Există
o lume improbabilă a poeticii docliniene, scufundată într-o
fluiditate, neînţeleasă, prin „misteriozitatea” cenzurată a
destinului şi condiţiei umane.
„Isvoare de lapte şi miere” acţionează în stabilirea unei
motivaţii, prin intermediul căreia se rotunjesc jocurile arhimedice
cu cercurile estetice, ale zborului spre alte sfere, sfericităţi, pentru
ca „păsări de toate culorile” să propună o decântare heraldică în
natural. Dreptul întâiului născut devine dreptul de a construi o
altă lume imaginară, un alt model prezumtiv al viitorului, când
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„cuvântul cedă plictisit şi sincer”. Ceea ce deţinea, ca o
reconfigurare sistematică a viziunii despre creaţia nominală, nu se
justifică, şi, astfel, poetul se transfigurează într-o identitate nouă.
Noul poet are un mod de a reflecta în mutaţia literelor, astfel că
apărarea „esauiană” nu e altceva decât prefacere a unor simbioze
lirice, în măşti ale obsesiei, de a descinde în universul imaginar al
dedublării:
„La început a fost Cuvîntul.
Lipit cu geana de prima literă
a ieşit în lumină Poetul.
Cu pleoapele tremurînde privea prin grădina
poemului.
Isvoarele de lapte şi miere ţîşneau din locuri
umbroase.
Păsări de toate culorile cîntau prin copaci.
Prea obosit de multele viziuni ale Sale,
Cuvîntul cedă plictisit şi sincer, dezinteresat
şi aproape bătrîn
dreptul de întîi născut.
Voi crea, singur, o altă lume, îşi spuse
mulţumit Poetul,
în timp ce frămînta, fericit şi viclean,
una cîte una, în palmele lui,
literele.
La început a fost Cuvîntul –
zîmbi, prefăcut, Poetul.”
(În apărarea lui Esau)
Verdele crud, verdele închis al rememorării, nu este
bacovian, perspectiva poetică docliniană se sistematizează într-o
trecere, potolită, spre spaţiul copilăriei, al copilăririi.
Sensibilitatea fiinţei estetice propune o tăcere ascunsă, „în lanul
de cînepă”. Toarcerea lirică este vizuală, gesturile eului-copil sunt
armonizate de satisfacţia pătrunderii în „grădina casei de la
doclin” – centru mundan al reamintirii fictiv-reale. Punerea în
abis și poeticitatea sunt remarcabile, în dorinţa de a reuşi o
transcendere, în „lumea visată şi cerul albastru”, într-o
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programatică dănţuire, neînţeleasă. Este recognoscibilă o
apropiere de imaginea maternă, prin „avea culoarea aurului ca al
mamei sale”, astfel, copilul se face nevinovat de curgerea prin
timpi, vremi, reîntoarse, pentru a-i „stîmpăra sîngele înfierbîntat”:
„Stătea ascuns în lanul de cînepă
din grădina casei de la doclin
de tălpile de copil se prindea
pămîntul reavăn răcoarea lui
dacă (abia) îi stîmpăra sîngele înfierbîntat
verdele crud al cînepii tinere
îi colora ochii tineri cu care vedea
lumea visată şi cerul albastru
era verde crud precum snopii de cînepă
puşi de bunica la murat ascunşi sub mal
în apa rece şi limpede înverzită şi ea
de picioarele lui şi ele prea tinere
sub care-i privea într-un dans nici azi înţeles
era verde crud un verde închis
de la tălpi pînă la creştet
cu toate că atunci părul lui de copil
avea culoarea aurului ca al mamei sale
cînd l-a născut.”
(Fuiorul)
Există, aici, o coardă elastică a liricizării „in crescendo” a
tensiunii, ce provoacă amintirea, din care se desprinde o
apropiere de imaginea matern-feminină, fie mama, fie bunica.
Este o încleştare de voci poetice, de mască regizorală, pentru că
discursivitatea are o curgere fluentă spre matca-matrice, spre
toposul inversat. Readucerea în prezent continuu a trecutului
sublim, a evenimentelor, înseamnă melancolizări, sondate prin
memoria colectivă. El, poetul, rămâne acolo în spaţiul dintre
iluzie şi neîmplinire. Eleganţa dinamicii se subsumează unei
tresăriri în sfera artistică, chemarea cuvântului nu se produce,
pentru că iluzia căutării şi regăsirii se uniformizează, devine
simbol al absconsului, dedus din „sîngele verde crud/ de
odinioară al copilăriei”. Poezia fuiorului se concentrează într-un
rictus al memoriei involuntare, existând o variabilitate de exerciţii
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euforice, prin care „va lega/ pentru totdeauna lîngă el poema”,
printr-o atingere himerică, resimţită în „plesnetul despicînd/ în
două lumea visată şi cerul albastru”:
„cine mai cheamă astăzi oare cuvîntul la el
se auzi gîndind deodată cu voce tot mai puternică
şi crezu pentru o clipă că sîngele verde crud
de odinioară al copilăriei
va fi fuiorul în care va lega
pentru totdeauna lîngă el poema
între timp însă fără s-o fi simţit în preajmă
ea îi lipise cu apă verde pleoapele
ele acum aurii
mai auzi doar plesnetul despicînd
în două lumea visată şi cerul albastru
precum trupul de mult uscat al cînepii
adunat în fuior pe braţul bunicii
cîndva.”
Legănarea liricizată este metaforă a verdelui crud-organic,
al retragerii în iluzie. Imaginea reîntoarcerii, în toposul
necunoscutului, nu este doar cădere în agonia existenţială.
Aceasta se interpune modelului intenţiei, de a descinde în alt
univers, pierdut, dar regăsit, printr-o somptuozitate a dorinţei.
Există, la Octavian Doclin, în Fuiorul, o restituire imaginară, de
tensiuni, trăiri, sentimente, repuse, programatic, în spaţiul dintre
cuvinte, dintre metafore-fantaste, denunțate în memoria-amintire.
Poezia lui Octavian Doclin, din Golf în retragere/ Golf im
rückzug, este o antologie-program a sfericităţii imaginarului
poetic. Este un model estetic, subsumat unei intuiţii, de reveniri,
reîntoarceri, în matricea unei închideri, ermetizări. Discursul
poetic nu uneşte triunghiurile liricizate ale fiinţei, nu defineşte
numai acordul cu reprezentarea, ci realizează un cuantum de
regândiri. În interiorul viziunii se realizează marea trecere, nu
blagiană, în trupul și sufletul estetice ale spiritualului poeziei.
Retragerea, de pe scena metaforizării lirice, devine
moment, al predispoziţiei eului, de a se delimita de condiţia
umană. Poetul rămâne un iniţiat în tăinuirea fiinţei, ce se
fiinţează, prin înţelegere şi practică a teatralizării, prin fluiditate a
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sensurilor concentrice. Poezia lui Octavian Doclin este o
insistenţă în combustia „sui generis” a eului, ca formă de
transcendere, în universul mimetic al lirismului. Discursul poeziei
docliniene se verbalizează și prin ludicitatea cuvintelor, dar și
prin solicitarea expresivă, de expresivitate a fiorului tragic și a
lirismului vocilor:
„… viaţa poetului –
o săpătură arheologică
pe care cuvintele o acoperă
mereu cu nisip.”
(Sfîrşit de poem)
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EUGEN VIRGILNICOARĂ

Gândul de a scrie o carte închinată Teoriei teatrului de-a
lungul timpului mi se părea că împlinea o îndatorire
didactică. Studenţii aveau nevoie de un astfel de curs. Şi eu îl
făceam.
Nu bănuiam atunci cât de iniţiatică poate fi o astfel de
explorare. Iniţiatică, nu în sensul revelării cine ştie căror
taine, ci în acela de formare superioară, atât a autorului, cât
şi a celor cărora li se adresează. Mai ales lor.
Cum s-a petrecut procesul?
Marile cărţi şi autorii care le scriu conţin un zăcământ
inepuizabil de efluvii misterioase, care parcă abia aşteaptă să fie
captate pentru a fi puse la dispoziţia celor care au nevoie de ele.
Aceste efluvii misterioase, spre deosebire de alte puteri, sunt încă
mai eficiente deoarece prin ele se materializează forţele cosmice
înseşi. Iar acestea sunt fără egal în acţiunile lor edificatoare.
Sper că am captat aceste efluvii şi, în consecinţă, ele pot
deveni active pentru toţi cei care vor veni în contact cu ele.
Fiindcă tinerii, mai ales ei, de-a lungul numeroaselor crize
prin care trec, este bine să aibă în preajmă un rezervor de
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forţe capabile să-i scoată cu bine din impasuri. Acesta este şi
rostul cărţii noastre.
Din punct de vedere metodologic, aveam de ales între
„inventariere” şi „reprezentativitate”. Inventarierea era o
operaţie pe care au mai făcut-o şi alţii, şi chiar bine, în vreme
ce discutarea reprezentativităţilor, în fond, singurele care
dăinuiesc, era o noutate. Izolat, fiecare a fost pusă în valoare,
dar adunate sub aceeaşi cupolă, n-au fost niciodată.
Optând pentru această modalitate, spaţiul pe care l-aş fi
acordat diferiţilor „oarecare” l-am transferat celor
semnificativi. Din acelaşi motiv, toţi înfeudaţii Poeticii lui
Aristotel (şi au fost numeroşi), cu două excepţii – Horaţiu şi
Boileau – au fost ignoraţi, iar acestora doi le-am citat doar, fără
nici un comentariu, cele mai izbutite versuri.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un
amplu spaţiu a fost acordat teoriei de teatru româneşti. Criteriul
nu l-a reprezentat considerentele „naţionale”, ci, pur şi simplu,
indiscutabila valoare pe care respectivele contribuţii o au în
contextul universal al orientării.
Pentru a scoate în evidenţă şi mai mult fecunda
interferare a ideilor, circulaţia lor fără frontiere, n-am grupat
pe ţări intervenţiile teoretice, ci le-am inclus într-un flux
continuu. În felul acesta curentele de idei sunt mai bine
integrate în timp, iar imaginea de ansamblu este mult mai
convingătoare. Ceea ce se caută a se înfăptui în zilele noastre
– o Europă şi o lume unite – s-a realizat încă din secolele
trecute pe cale spirituală.
Accentele au fost puse în funcţie de interesul manifestat
de diverşii creatori – când pe text, când pe actori, când pe
regizori, când pe arta dramatică în general. Şi deoarece
preocupările au variat nespus de-a lungul timpurilor, nu
există riscul de a exaspera prin repetarea unora în detrimentul
altor factori.
Teoria teatrului de-a lungul timpului a devenit astfel ea
însăşi un tip de spectacol captivant, menit să incite interes şi
să contribuie la o mai armonioasă formare – atât a celor
cărora li se adresează, cât şi a celor care din curiozitate vor
veni în contact cu ea.
Trebuie să atrag totuşi atenţia să nu se confunde Teoria
teatrului cu Arta spectacolului. Aceasta va fi tratată în cursul
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despre Istoria teatrului, ca parte constitutivă a fenomenului
teatral însuşi. Împreună, Istoria şi Teoria teatrului vor
reprezenta o făptură vie, care în ciuda mileniilor pe care le
numără, este poate astăzi mai exuberantă decât a fost
vreodată. Şi aceasta pentru că niciodată ca acum, teatrul n-a
cunoscut o mai impetuoasă emulaţie. O emulaţie, pentru prima
oară, într-adevăr universală.
***
BHĀRATA – TEATRUL – INIŢIERE COSMICĂ
ŞI DESFĂTARE TERESTRĂ
Prima contribuţie de excepţie în teoria teatrului o
datorăm Indiei.
Umanitatea se afla încă în faza ei cosmogonică, fază în care
totul era învăluit într-o atmosferă unde sacrul e preponderent.
Oamenii îşi imaginează existenţa, în afara lor, a unor făpturi nu
numai supranaturale ca sorginte, ci şi dotate cu puteri colosale, pe
care ei înşişi şi le-ar dori pentru a putea depăşi frecventele
potrivnicii ale lumii înconjurătoare, dar şi numeroasele
imperfecţiuni sesizate în propria lor fire.
Se recurge la imaginaţie, iar imaginaţia pe acele
meleaguri este exuberantă şi, în consecinţă, principalul
„instrument” utilizat este hiperbola. Totul este văzut ca având
proporţii
cosmice
şi
raportându-se neîncetat la Cosmos.
În ajutorul unor astfel de viziuni a venit şi tipul distinct de
viaţă dus de numeroasele seminţii indiene. Era viaţa în mijlocul
naturii, a unei naturi luxuriantă ca vegetaţie, vibrând acustic zi
şi noapte de tot felul de sunete – fie înspăimântătoare, fie gingaş
melodioase, cu întreaga scală sonoră presupusă a exista între
ele. Pădurile uriaşe, adevărate jungle greu de străbătut, greu
dacă nu de-a dreptul imposibil, pe lângă mirosurile îmbătătoare
ale
plantelor
de
o
uluitoare
diversitate,
dar
şi frumuseţe, de murmurele izvoarelor, de maiestatea fluviilor, de
misterioasele manifestări ale oceanului – toate de o imperială
solemnitate pe timp frumos, dar de o fantastică desfăşurare pe
timp de furtună, şi furtunile abundau, au contribuit semnificativ
la conturarea unui suflet poetic, apt de cele mai mlădioase
inflexiuni imagistice şi ideatice.
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Conturarea acestui suflet poetic a fost substanţial
sprijinită de cerul înstelat, mai strălucitor decât în orice altă
parte a lumii, deoarece nicăieri contrastul dintre bezna nopţii,
de nepătruns, şi strălucirea astrelor parcă ieşită din comun, nu
este mai plastic; contrast din care rezultă o mirifică privelişte –
terifiantă şi liniştitoare în acelaşi timp.
Terifiantă, deoarece orizontul pare să aibă fabuloase
adâncuri, etern insondabile, dând o imagine a ceea ce poate fi
nemărginirea, şi liniştitoare, deoarece un astfel de hău, în care
parcă luminile sunt semnale vorbitoare, posedă virtuţi cu
adevărat terapeutice.
Dar acelaşi cer, neverosimil de întremător, cât de cumplit
poate să devină când norii îl acoperă şi parcă între ei se încing
extraordinare încleştări, nu ca între nişte animale gigantice, acestea
pot impresiona optic, ci atât, ca între elementele naturii înseşi,
elemente copleşitor de impresionante, care par să-i fi transformat
pe privitori în necesara lor pradă fără nici o posibilitate de apărare,
de salvare, şi care, pe bietele victime le înrâuresc sufleteşte, ca şi
când şi-au pus asupra-le amprenta definitiv.
Împrejmuit de fantastica frumuseţe a firii, dar şi de
fabuloasele dezlănţuiri ale acesteia, având „organele” cu care
să le observe, hindusul a fost aproape „constrâns” să vadă
lumea în magnifica ei splendoare, dar şi în „demenţiala” ei
revărsare. Ambele viziuni în măsură să-i dăruiască geniul
receptării poeziei oriunde aceasta s-ar afla. Atât în lumea
exterioară lui, dar şi în cea lăuntrică, ajungând astfel să
descopere că nu există prea mari deosebiri între ele.
În aceste condiţii, nu e deloc de mirare apariţia în India a
celui dintâi „tratat” despre arta teatrului. Autorul lui, din
fericire ni s-a păstrat şi numele – Bhārata, atât, Bhārata, încă
un semn care îl apropie deopotrivă de zei şi de făpturile
legendare dintotdeauna, şi Bhārata este o astfel de figură
legendară.
Contemporan cu Pitagora, dacă nu cumva cu Homer
însuşi, lui Bhārata îi datorăm unul dintre cele mai elocvente
imnuri vedice. Fiindcă un astfel de imn vedic este opera lui. Şi
îl considerăm unul dintre cele mai elocvente (deci
convingătoare), nu pentru că este un elogiu adus teatrului, în
variatele sale ipostaze (şi într-un eon în care o asemenea
percepere spirituală şi artistică apare uluitoare), admirabil
surprinse de cel ales de Brahma să-l onoreze, ci fiindcă,
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efectiv, imnul acesta posedă o misterioasă şi enigmatică
lungime de undă ce poate fi receptată de toate fiinţele umane.
Ea reiese din dubla menire pe care autorul o atribuie
teatrului: una de natură sacră, reprezentând o iniţiere într-o
revelaţie de anvergură cosmică şi alta, adresată oamenilor fără
posteritate, pentru care desfătarea înseamnă totul.
Imnul are nenumărate versete. Nu toate sunt
excepţionale, dar destule sunt de-a dreptul fascinante. Prin
înţelepciunea evidenţiată, prin profunzimea, dar şi prin
altitudinea la care se situează în permanenţă adevărurile
referitoare la teatru.
Ceea ce surprinde aici şi ceea ce va surprinde ulterior la
Platon, Aristotel şi Aristofan este eternitatea pe care Bhārata a
izbutit s-o altoiască în trunchiul ideilor, ameninţate de efemeritate
dacă nu-s excepţionale.
În mare parte, tot ce urmează acestor impresionante
contribuţii nu-s altceva decât variaţiuni – mai mult sau mai puţin
personale – pe temele acestor precursori. Variaţiuni, aşa cum vom
vedea, de superbă vocaţie intelectuală şi artistică, menite parcă să
sublinieze încă o dată inepuizabila capacitate a omului de a
îmbogăţi perspectivele asupra problemelor pe care tot el le creează.
Parcă pentru a-şi demonstra că infinitul este măsura sa.
O importantă secţiune a imnului intitulat Natya Çastra
este consacrată definiţiei teatrului. Autorul propune două
determinante. Una terestră şi alta cosmică. Este sesizată aici
dubla origine a oricărui fapt omenesc de excepţie. Terestritatea
este parţială, exprimă doar o câtime din ceea ce trebuie avut în
vedere când este judecată o realitate superlativă. O viziune
exclusiv cosmică este şi ea deficitară deoarece ignoră obiectul
revelaţiei sale care este întotdeauna omul. Doar împreună, din
complementare, viziunile devin esenţiale. „Petrecere a
stăpânilor, odihnă a săracilor, bogăţie a celor care trăiesc în
avuţie, încurajare a sufletelor temătoare; înveşmântat în
diversele manifestări ale vieţii, întruchipând diferitele faze ale
acţiunii, am făcut acest Teatru asemenea mişcării lumii”.
Impresionantă viziune. Şi, poate, una dintre cele mai complete
definiţii dată vreodată teatrului. Şi ele, aceste definiţii, sunt de
ordinul miilor ...
Idealul este acela care eliberează toate sursele de energie
trebuitoare atingerii, sau, măcar tinderii neîncetate spre
desăvârşire: „Pentru oamenii superiori, inferiori, mijlocii,
receptacol al tuturor activităţilor; el generează învăţături
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folositoare, şi de la energia încordată până la destinderea
jocului, aduce toate bucuriile”.
La orice ţintă se ajunge pe o anumită cale. Şi întotdeauna
există o cale majoră. Datoria omului este să o găsească: „În
felul acesta, prin Senzaţii, Sentimente şi toate felurile de
mişcare, acest teatru va fi pentru toţi un izvor de învăţăminte”.
Senzaţiile pentru oamenii oarecare; Sentimentele pentru aceia
care ştiu cât de importante pot fi acestea în definirea
superioară a omului; toate modurile de mişcare îi are în vedere
pe înţelepţi, pe cei care ştiu cât de însemnate sunt alternările pe
parcursul existenţei.
Rostul sacru al teatrului este să dezlege mistere. Să le
reveleze. În felul acesta, oamenii vor îndura mai uşor existenţa:
„Pentru cei urmăriţi de nenorocire, de munci, de dureri, sau
mistuiţi de un foc lăuntric (cutremurător acest „foc lăuntric care
mistuieşte”, o indirectă definiţie a genialităţii din totdeauna, dar
cât de profundă şi de simplă în acelaşi timp! n.n. – E.V.N.),
pentru toţi Teatrul va oferi un refugiu în viaţa aceasta”.
Bhārata simte nevoia să completeze gândul: „Arătând căile
legii, ale gloriei, ale drumului celui lung, al eliberării, întărind
intelectul, teatrul va fi pentru omenire izvor de învăţăminte.”
Atotputernică este deci puterea teatrului asupra celor care cred în
vocaţia lui superior edificatoare.
Următoarea idee accentuează acest statut: „N-o să existe
nici o cunoştinţă, nici o meserie, nici o ştiinţă, nici o artă, nici
o formă de activitate sau de metodă, care să nu se poată vedea
în teatru”.
De ce? Simplu: „Trebuie să se ştie că teatrul reprezintă în
întregime acţiunile Zeilor şi ale Titanilor, ale regilor şi ale
poporului, ale profeţilor, ale cuvântului sfânt”. În teatru totul
este supus magicelor interacţiuni ale celor mai variate
tărâmuri, rezultând, de fiecare dată, o nouă minune.
Într-un fel, teatrul reprezintă Începutul: „Orice natură
individuală din lume, cu amestecul ei de fericire şi de nenorocire,
prezentată prin mimica trupului şi alte mijloace de exprimare, iată
ce se numeşte Teatrul”.
Perspectiva este amplificată: „Teatrul va aduce
Cunoaşterii sacre, ştiinţei şi miturilor un loc de ascultare, iar
mulţimii o desfătare”. Altfel spus – teatrul, cunoaştere sacră şi
desfătare profană. Poate fi ceva mai admirabil? Sacrul, din
perspectivă indiană, este Cosmosul însuşi cu cei 3.333 de zei
care îi alcătuiesc panteonul. Cu alte cuvinte, nu există nimic
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planetar care să nu aibă zeitatea patronală, benefică sau
înspăimântătoare, în funcţie de atitudinea faţă de divinitatea
respectivă.
Un nou sens ne este dezvăluit: „Brahma zise A Toate
Creatorului: «Să faci o casă pentru Teatru, conformă cu regulile
canonice, o, Mare Inteligenţă» ”. O casă pentru Teatru ne duce cu
gândul la veşnicie.
Bhārata continuă: „Şi fără a mai pierde timpul, A Toate
Creatorul a făcut o sală de teatru luminoasă, mare, conformă
tuturor figurilor canonice”.
Punctul culminant este atins: „După ce a văzut casa
Teatrului, Brahma spuse tuturor Cereştilor: «Fiecare dintre voi va
trebui să dăruiască acestui templu al Teatrului ceva din propria sa
natură»”. Colosal! Să înglobezi peste trei mii de daruri esenţiale
înseamnă să te transformi într-un palat al tuturor comorilor
imaginabile. Şi poate chiar neimaginabile ...
O suită de avertismente subliniază importanţa acordată
Teatrului: „Mergând în lumea muritorilor, voi toţi veţi dobândi
un cult luminos; dar nimeni să nu organizeze spectacole fără să fi
îndeplinit cultul scenei”.
Avertismentul se preface în pedeapsă: „Ştiinţa celui ce va
organiza un spectacol fără să fi îndeplinit cultul scenei, va
rămâne nefructificată, iar el se va întoarce la stadiul de
animal”.
Bhārata poate fi şi un subtil diplomat: „Acest cult adus
zeităţilor scenei merită un sacrificiu. De aceea el trebuie
îndeplinit cu o totală dăruire de sine de către toţi cei care
trudesc pentru Teatru”.
Cei care n-o fac: „Actorul sau şeful de trupă care nu va
îndeplini acest cult, sau care nu-l va impune subordonaţilor
săi, nu se va aştepta decât la înjosire”.
Orice justiţie demnă de acest nume şi răsplăteşte: „Cel ce
va îndeplini cultul conform ritului şi justei viziuni, acela va
obţine comori de lumină şi va merge în lumea Căii-Solare”.
Lovitura de maestru însă abia acum vine: „După ce le-a
vorbit astfel Zeilor şi tuturor puterilor cereşti, Cel Care
Loveşte mi-a poruncit precum urmează: îndeplineşte cultul
Teatrului”.
Teatrul nu-i suficient să existe. Teatrul nu-i destul să se
afirme. Teatrul nu-i îndestulător să acţioneze. Toate acestea
sunt în firea sa explicită. Şi mai ales în firea sa implicită. Dar
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pentru ca teatrul să nu renunţe la atributele sale trebuie ca
omul care se bucură de minunile lui să nu-l trateze ca pe un
oarecare. Fiindcă nu-i un oarecare. Şi nefiind un oarecare
trebuie să i se sublinieze meritele neîncetat. Iar singurul în
stare să o facă cum trebuie este cultul închinat lui.
Superlativă încununare!

,, Enigma”
Desen în creion de Minerva (Nela) Pâş-Nalaţi -Haţeg

75

MIHAELA VLADU

DIN CORESPONDENŢA INEDITĂ A LUI
IOAN BIANU
Piesa 201
Parochia
Bisericii Precupeţii-Vechi
No. 29
Domnule,
Primind apelul Dvóstră şi ord[inul] circular al Onor[atei] Protoĭeriĭ a
plăseĭ de sus primită la 17 August an. c. pentru cărţile vechi ce se vor
găsi la această sf. Biserică şi căutând în arhivă am găsit următórele
cărţi:
I. Un octoich mare tipărit în Episcopia Râmniculuĭ la an 1811 luna
Iuniu I în dilele Mitropolitului Ignatie şi a Episcopuluĭ Kir Nictarie cu
cheltuéla Episcopuluĭ Argeşuluĭ Iosiff în tipografia Episcopieĭ
Râmniculuĭ.
II. Un alt octoich mare asemenea vechiŭ dar fară prefaţă.
1

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 21.
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III. Un triod mare tipărit în dilele Mitropoliului Kir Neofit de la Crit în
oraşul Bucuresci la anul de la Adam 7255.
IIII. Una Cazanie lipsindu-ĭ prefaţa.
V. Una liturghie tipărită în dilele Domnitorului Io Alecsandru Ipsilante
Voevod şi în dilele Mitropolitului Dosofteiŭ la an 1797.
VI. Un penticostar mic lipsindu-ĭ prefaţa şi filele până la pagina 260. O
iscălitură de mână la sfârşit spune la 1815 Maiu 14.
VII. Una Evanghelie fără prefaţă dar în precuvéntare se găsesc
Domnitorul Io Şerban Cantacuzino Basarab Voevod şi mai la vale
Mitropolitului Kir Teodosiu iar pe scórţă se găsesce o iscălitură de
mână cu litul 1816 Dechembrie 25 şi 1819 Noembrie 16.
VIII. Un penticostar tipărit în Bucuresci la anul de la adam 7251 în
dilele Domnitorului Michail Racoviţă şi în dilele Mitr[opolitului]
Neofit de la Criţ.
IX. Douĕ-spre-dece Minee vechi dintre care 7 tipărite la anul 1780 în
dilele Domnitorului Io Alecsandru Ipsilante Voevod şi Mitropolitului
Grigorie şi a Episcopului Râmnicului Filaret în tipografia Râmnicului.
Trei (3) tipărite în anul 1779 în dilele aceluéş Domn şi aceluéş
Mitropolit şi tălmăcitor Episcopul Râmnicului Kesarie. Unu (1) tipărit
la an 1778 în dilele aceluéş Domn, Mitropolit şi Episcop – şi (1) tipărit
la an 1776 tot în dilele lor.
Domnule Bibliotecar acestea sânt cărţile cele vechi acéstă sf.
Biserică coprinse între anii 1508-1830 şi vé raportăm spre cele de
cuviinţă precum am raportat şi Onor[atei] Protoĭeriĭ prin raportu nostru
din 30 octombrie an. c. No. 26.
Domniei Sale
Dlui Bibliotecar al Academiei Române
Primiţi Domnule Bibliotecar Academic stima şi consideraţiunea nóstră
ce vé păstrăm.
[Ştampilă] Epitropi: Nu vrea să răspunză
Parochia Bisericii Precupeţi Vechi. Paroch, Preot

[semnătură indescifrabilă cu

iniţialele N. D.]

Bucuresci
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Piesa 212
Scóla Mixtă din Comuna Peştişani,
Jud. Gorjiu [Se află consemnat de I. Bianu: ]
No. 34
184)
1902 Februarie 4

La Museu există un exemplar complet (No.

Resumat: Facénd cunoscut o Psaltire din 1751.
Domnule Presedinte,
Sînt acum vre-o trei ani trecuţi, de când Dnu Biblioteccar al
Înaltei Instituţiuni, ce cu multă cinste o presidaţi Domnia Vóstră,
a făcut un apel către noi, Apostolii luminei şi către toţi binevoitorii, ca să facem cunoscut ori-ce cărţi vechi am afla.
Am ţinut cont de acest apel, şi am căutat să contribui cu o
pietricică la monumentala lucrare a Academiei.
Există în acéstă comună la Biserică, o carte din 1751; e o Psaltire,
urmată de o Paschalie ceasornic. Ea e ruptă la început şi sfârşit.
Nu se scie în ce localitate, ce Tipografie a lucrat’o. Dar citind în
Pascalie, prefaţa ei, se poate vedea că e din 1751, că autorul ei, al
paschaliei, e ieromonachul Lavrente de la Govora, şi că e o
traducere din moschiceşte şi nu se aseamănă cu cele tipărite până
atunci în Ţara Românească, Moldova ori Lvoo (Lemberg). În
lista dată de Dnu I. Bianu acésta nu o am găsit. Pentru acésta
v’am încunosciinţat rugându-vé a fi cu indulgenţă şi a primi
asigurarea respectului meŭ.
Învéţător, Gh. Popescu
[semnătură]
Domniei-Sale
Domnului Preşedinte al Academiei Române

2

Ibidem, Piesa 21.
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DANIELA GÎFU

***
Încarnează-te, suflete!
Poate mâine mă voi afla
coborâtă în materie,
ca să uit ce-am trăit în înalt.
M-ai adus pe pământ,
într-o buimăceală euforică.
Îndeajuns în faţa lumii divine,
înainte de coborâre.
Anii trec.
O străbatere de senzaţii, de gânduri şi aspiraţii.
La început, trecător
apoi, din ce în ce mai stăpân pe sine.
Caut o altfel de senzație...
pentru a-mi achita îndatorirea.
Încă ezit.
Mi-am acceptat condiţia,
o putere fugară, însă,
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îmi întâmpină preumblarea haihuie
în calea noastră,
dezorientare.
***
Îndură-te, puritate!
Ia-mi gândurile, vorbele, faptele
Ajută-mă să recunosc adevărul
Cum altfel să-l pot răspândi?!
Aprofundare și autocontrol, şopteşte veşnicia.
O, Domnul meu, eu nu Te rog,
tânjesc după mângâierea tâmplelor obosite
şi mă clatin de atâta zbatere iernată!
Pentru toate acestea
Adorm la gândul glorioasei muriri.
Merit, însă visul?!
O lacrimă sângerândă îmi pătează conştiinţa
Gerul dimineţii îmi îngheaţă păcatul.
***
Omul şi faptele sale,
un act de închinare privat de ovaţii
în căutarea celui mai bun din el.
Trecutul îl urmează,
pregătindu-i hainele nemuririi.
Darul întârzie tulburător.
Nici azi nu a venit.
Expeditorul, fără chip şi fără nume.
Se lasă aşteptat ca o mireasă castă
în marea de plăceri ce ne-ngenunche.
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***
Necontenite eforturi în căutarea putinței
de a gândi, de a vorbi, de a înfăptui.
Menirea sau liberul arbitru?
O viață moștenită de întrebări.
Se apropie momentul împiedicării.
Propria călcătură ne trădează.
Mâine, ne repetăm întruna,
voi face o faptă bună
ca o închinare ultimă.
Încredincioşirea în calea adevărului,
inspirația dezvăluirii apropierii de Cer.
***
O, Doamne!
Atâta libertate revărsată asupra-ne!
Buimăciți de iubirea Ta,
ne pierdem printre bătrânele sălcii.
Îmbujorați, ne privim chipul într-un ochi de apă,
fără rușinare.
Doar zariştea se-ncruntă că nu ne căim

81

DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (IV)
Cu doamna Lumiere, povestea existenţei noastre de două luni
în calitate de temporari „cetăţeni francezi” a intrat pe un făgaş cu
totul neaşteptat. Tot aşa, într-o seară, după o cină mai mult decât
copioasă, ne trezim întrebaţi de către amabila noastră gazdă: „Nu
aţi dori să trecem mâine în Elveţia, să vă arăt Geneva? Aţi văzut
deja Geneva?”. I-am răspuns că, acum câteva zile am vizitat
oraşul, dar singuri şi nu însoţiţi de către un ghid atât de frumos şi
plăcut ca dumneaei. A fost încântată de compliment ca orice
femeie inteligentă şi ne-a spus că atunci mâine vom trece din nou
ciudata graniţă de la Gingolph, micuţul orăşel situat în două ţări.
Zis şi făcut: în elegantul şi puternicul gip al amfitrioanei nostre
am ajuns din nou în Geneva. Vedeţi ce mică-i lumea? Ce nu crezi
că ţi se poate întâmpla într-o viaţă, ţi se întâmplă în doar câteva
zile de mai multe ori. Dar acum aveam pentru Geneva un ghid
simpatic şi sexos, care ne spunea: aici este Ceasul Floral din
Geneva, aici Sediul Mondial al Crucii Roşii şi al Semilunei Roşii,
aici este Palatul Naţiunilor, aici este clădirea Organizaţiei
Europene pentru Cercetare Nucleară, aici Muzeul Ceasurilor şi
Emailurilor, aici Catedrala Saint Pierre, asta este Primăria din
Geneva, ăsta Muzeul Ariana cu piese de ceramică, porţelan şi
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sticlă, şi aşa mai departe. Apoi gazda noastră ne-a scos din
Geneva şi ne-a dus să ne arate o minune a naturii din munţii
eleveţieni şi francezi Jura: era vorba de „La Grotte de Vallorbe”.
Un fel de „Peştera Urşilor” de la noi, dar, de fapt o peşteră foarte
mare, sălbatică şi prăpăstioasă. Dar foarte bine amenajată, plină
de facilităţi pentru vizitare ca tot ce poate fi obiectiv turistic în
Ceasornicul Elveţia. Dantelării subterane, sculpturi galactice de
stalactite şi stalagmite, punctul culminat fiind „Catedrala”, locul
unde minunile strălucitoare ale lumilor subterane s-au întrecut pe
sine. Ciudat era şi faptul că pe fundul grotei curgea, la vedere, un
învolburat, răcoros şi prăvălitor râu subteran.
A fost încă o zi superbă după care ne-a părut rău că se termină.
Credeam fără alte surprize. Dar seara, la cină, în somtuoasa
locuinţă a doamnei Lumiere din parcul ce-şi desena umbrele
mişcătoare în oglinda lacului, deoarece marginea sa inferioară se
scălda direct în lac, numai ce-o auzim pe amabila noastră gazdă:
„Am aranjat cu Monsieur Escallon. Mâine veţi fi, pentru a treia
zi, invitaţii mei. V-am pregătit o surpriză, plăcută, mă străduiesc
să cred. Vă voi face cunoştinţă cu nişte români din Bucureşti,
prieteni ai mei, dar care locuiesc acum aici în Thonon. De
acord?”. Zi-i că nu, mai ales că domnul Escallon era acum
Domnul-Dumnezeul nostru. Cel care ne aranja zilele şi viaţa după
cum i se părea lui mai bine. Am acceptat, deci, cu plăcere. Şi, a
doua zi aşteptam cu oarecare curiozitate blazată să vedem cine ar
putea fi românii pe care franţuzoaica asta nurlie doreşte aşa de
mult să ni-i prezinte? I-am spus doar că ne-ar plăcea ca de
dimineaţă să fim lăsaţi singuri pentru plajă şi baie în Leman, şi
de-abia după-amiază să ne întâlnim cu acea plăcută surpriză.
„Ok”, a zis Madame Lumiere şi în dimineaţa următoare, până pe
la ora două ne-am bucurat de un soare de iulie strălucitor care se
scălda o dată cu noi în răcoarea de aur a lacului. Iar apoi îşi usca
mustăţile galbene şi lungi direct pe pielea noastră înfierbântată.
Doamna Lumiere a venit şi ne-a luat cu acelaşi impunător gip
negru-metalizat direct de la plajă, conducându-ne pe străduţele
parfumate din Thonon până sub brazii din parcul propriu. Acolo
unde, la umbra unei filigorii superbe, bucătarii ei de ocazie
pregătiseră un delicios şi bogat „barbeque”. Apoi, la un pahar de
vin rose, din cine mai ştie ce soi franţuzesc, dar care se prelingea
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destul de abundent în paharele luxoase şi ameţite de pe masa din
faţa noastră, din nişte butelii cam obrăznicuţe, ne-am petrecut
după-amiaza şi ne-am prelins în cină în aşteptarea celorlalţi
musafiri români ai gazdei, mereu şi mereu anunţaţi.
Pe când ne-nfrisona deja răcoarea serii şi-un vânticel zburdalnic
se zbenguia pe lac, melodiosul clopoţel de deasupra porţii de
intrare sună insistent de trei ori. Noii musafiri îşi făcură intrarea.
Ce-mi vedeau ochii, nu-mi credea mintea: surpriza doamnei
Lumiere se dovedea mai mult decât o simplă surpriză – era,
pentru noi, o lovitură de şoc. Bucureştenii care ne întindeau acum
mâna şi ne îmbrăţişau, sărutându-ne franţuzeşte, de câte trei ori
pe fiecare obraz, erau doi tineri dintre care pe doamna sau
domnişoara nu o cunoşteam, dar domnul nu provenea din nici un
Bucureşti. Era un fost elev de-al meu, consătean, din comuna mea
natală şi căruia îi predasem, acolo, la liceu, vreo doi-trei ani
franceză. Deci cei doi erau Monsieur (de-acum!) T.C. şi Madame
M.C., ea bucureşteancă get-beget,într-adevăr, după cum aveam să
aflu imedeiat. „Măi, T., măi, ia spune cum ai ajuns tu franţuz şi
încă la Thonon les Bains? Şi de când te dai tu bucureştean, ba
chiar ai şi un Oltcit cu număr de Bucureşti, dacă-i al tău ăsta pe
carel călăreşti şi l-ai băgat în curte? Hai, că mor de curiozitate!”.
„Este al meu El-Zorabul ăsta, desigur, minunea asta de Oltcit alb,
al meu şi al soţiei mele M. cu care vă rog să faceţi cunoştinţă. Iar
cum de are el număr de Bucureşti – e o simplă poveste. Eu am
făcut facultatea de informatică în capitală, acolo am cunoscut-o
pe M., ne-am căsătorit, cu banii de la nuntă ne-am luat Oltcit şi
iată-ne acum locuitori cu acte în regulă ai Thononului. Deci
cetăţeni francezi, dar cu maşină, deocamdată românească, cu
nume pregnant românesc – „Oltcit”.
Apoi, fostul meu bun elev s-a grăbit să-mi mărturisească prin ce
minune mare au ajuns soţii C., din simpli bucureşteni, proaspăt
cetăţeni francezi. Cu o vară înainte veniseră şi ei, ca şi noi acum,
aici la Thonon les Bains cu un paşaport şi cu viză turistică pe
două luni ca invitaţi ai doamnei Lumiere, mătuşa, sau fosta
mătuşă a soţiei lui, M. „Cum adică, de unde până unde, Madame
Lumiere din Franţa, este mătuşa soţiei tale din Bucureşti? Cum se
poate?”. „Ei, mare-i lumea, micu-i omul şi se scutură ca pomul”,
ca să fac şi eu versuri, molipsindu-mă de la dumneavoastră. Că
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doar în clasă, făceaţi ce făceaţi franceză cu noi, şi iarăşi ne
spuneaţi câte o poezie pe care ne mărturiseaţi că aţi scris-o cu o zi
înainte. Sau dacă se potrivea mai bine ne recitaţi din Esenin, din
Puşkin, din Blaga, din Arghezi... O, dar din câţi poeţi ai lumii nu
ne recitaţi...! Dar bancurile, unele chiar mai deocheate, cu care ne
încântaţi! Nu mi-aş fi închipuit atunci, însă, cât de mult îmi va
folosi cândva doar puţina franceză învăţată cu dumneavoastră,
pentru că în şcoala generală eu n-am prea avut profesor bun, iar la
facultate m-am dus pe engleză. Şi iată că acum mă descurc binşor
cu franceza, ce ziceţi? Aproape nu vă puteţi ţine de mine, nu-i
aşa?”. Mi-a povestit apoi pe scurt cum au ajuns, el şi soţia lui, M.,
proaspeţi cetăţeni francezi şi de unde până unde doamna Lumiere
era, sau mai bine zis fusese cândva, iubita mătuşă a soţiei sale. A
început de fapt cu acest ultim aspect. În anii comunismului
românesc, Madame Lumiere de acum, în calitate de tânără
fâşneaţă franţuzoaică venise într-o vacanţă extravagantă (la banii
ei!), pe litoralul nostru, la Mamaia. Acolo, dornică de aventuri, ca
albina de flori necunoscute încă, se „înciontase” (tot vorba
bunicii!) cu un bucureştean, frate cu mama lui M. C:, cea din faţa
mea. Se dovedise apoi că acea scurtă „înciontare” nu fusese doar
un foc de paie, ci se transformase într-o pasiune de nestăpânit
pentru inima tinerei franţuzoaice. Revenise și în vara următoare la
București, îl luase, pe banii ei, pe Romeo al nostru, pe litoral și...,
ce s-o mai lungim, în anul următor se căsătoriseră. Îl smulsese pe
acel Romeo din raiul comunist şi-l dusese în iadul capitalist din
Franţa. Acolo, ca într-o altă poveste, trăiseră câţiva ani foarte
fericiţi, până când Romeo ăsta bucureştean se dovedise a fi mai
degrabă un nerecunoscător şi veritabil Don Juan. Dăduse, cumnecum peste o tânără îngeriţă blondă olandeză, de doar 18 ani, îşi
părăsise, se pare, fără remuşcări, mai coapta puţin soţie
franţuzoaică şi fugise în Olanda cu noua lui iubire. Madame
Lumiere îl iubise, însă, atât de mult, încât nu se mai recăsătorise
niciodată. Ba, mai mult, se ţinuse aproape de rudele Don Juanului din Bucureşti, le scrisese mereu scrisori, iar după revoluţie le
vizita asiduu. Mai ales cu mama lui M. corespondase mai mult,
aceasta semănând leit cu fratele ei rătăcitor, era şi cam de aceeaşi
vârstă cu Madame Lumiere şi aceasta din urmă îşi vărsa şi îşi
răcorea dorurile în sufletul deschis al celei pe care, chiar după
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mulţi ani, o considera, încă, o bună cumnată. Pe nepoata sa M. o
îndrăgea, iarăşi, ca pe propria sa fiică, fusese la nunta ei,
întâmplată acum doi ani, cu tânărul C., iar în vara trecută le
făcuse tinerilor însurăţei o „lettre d’hebergement”, chemându-i în
vizită la ea, în splendidul orășel Thonon les Bains.
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SORIN MUGUREL BOTA

Când
Când Doamne din singurătate
Ne regăsim trăirile celeste
Ştiute chipuri de departe
S-aprind ca focuri de pe creste.
Şi-apoi se-ntorc în nemurire
Uitând trecutele poveri
Nu este azi,
Nu este mâine,
Este acum
Ce-a fost şi ieri...
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Despărţire
Atunci trecând cu inima deschisă
Aproape mi s-a stins tăcerea
Cu vorbe calde rana mi-e atinsă
Tămăduind secunda şi durerea.
O lacrimă parcă a nins
Liniştea îmbracă o haină
Când despărţirea ne-a cuprins
Durerea trecerii în taină.

Ce suntem
E timpul ascuns
O nouă rătăcire
Nici focul trăirii
Ce zbate secunda
Nu întoarce sensul închipuirii,
Dincolo de ceea ce suntem...
A mai rămas
Pe drumul încolţit de remuşcare
Nu teama neputinţei ne apasă
Un pas ce trece-n neuitare
O încercare-n rana întoarsă.
Venind cu stranie povară
Ne-ntoarce timpul înapoi
Acum când timpul ne măsoară
A mai rămas secunda în noi doi.
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Pagini
Pagini întoarse
Rătăciri cuprinse
Se-ntipăresc într-un noian de vise
Iluzia tăcerii spulberate
Dintr-un trecut
Prezentul ne răzbate
Deşertăciune vechiului blestem
Trăirea regăsită în poem
Pecetluind doar soarta
Pe pagini deslegate.
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Nicolae Vălăreanu Sârbu

Oraşul îşi iese din fire
Nicio inimă nu doare
încât să iasă din piept,
doar sufletul se simte aruncat peste bord
şi nimeni nu vrea să-l salveze.
Oraşul îşi iese din fire şi sughiţă,
toţi îl vorbesc de rău fără să mişte un deget,
cuvintele se simt frustrate de valoare
şi sforăie în propoziţiile rostite cu emfază
de amploiaţii zilei în monolog constant.
Important acum este starea creată
care apasă cu greutate străzile populate de violenţă,
femeile privesc atent şi se compătimesc
pentru psihoza înmugurită în fiecare gând
care trăieşte ascuns în inima pietrei
şi rabdă tăcerea care-i striveşte visul.
Lumina se lasă pe deasupra pămîntului
dăruind rădăcinilor seva necesară
şi umbra care ne apără vara,
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arşiţa uscă până şi pielea copacilor,
apele se resorb în adânc
şi noi rămânem călători cu tălpile arse
la marginea lumii neinspirate.

La intrare în odăile nopţii
Ochii împrumută culoarea frunzelor
cu nuanţe ce respiră trupul luminii,
mişcarea zorilor îmi pune apă pe retină
şi mă proclam adept al locuirii-n ierburi.
Oamenii îşi caută cu simţurile iubirea
alungă suferinţa ca pe un fum
întind braţele şi caută cu degetele clipa,
ascut tăişul gândului pe muchia unghiului.
La intrare în odăile nopţii
cei pregătiţi să intre adulmecă mirosul,
risipesc treptat din lipsa de curaj
şi păşesc înăuntru flămânzi.
Tăcerea se pierde-n agonia cuvintelor
sub un semn de pământ prinde mugur
dorinţa rodului de a se aşeza pe ram
până ce anotimpurile trag fusul orar.
Ora aceea de aur urmează să vină.

La suprafaţă e numai spoiala colorată
Ca la o nuntă
în care se fură mireasa şi nu se mai aduce înapoi,
toată orânduiala şi distracţia-i terminată,
nimeni nu ştie la ce să se aştepte.
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Aşa se-ntâmplă şi cu încrderea în promisiuni,
sunt un fel de fond pentru ten
sub care se ascunde golul acoperit, capcana
în care putrezeşte minciuna cu picioarele scurte.
La suprafaţă e numai spoiala colorată
care valsează cu paşi de lut prin încăperea
în care oasele vântului devin cenuşa
pe care o spală ploile vremii.
În zilele următoare
cuvintele îmbracă hainele hulei nemărginite,
se pierd în aprecieri fără noimă
ca o trecere pe lângă moartea sufletului
rămas mutilat un timp.

Speranţa nu moare niciodată
Bucuria-mi scurtă se brăzdează odată cu câmpul,
în fiecare primăvară îmi înfloreşte între dinţi
până când zilele cu soare îşi odihnesc amiezele
la umbra răcoroasă a norilor.
Nopţile se desfăşoară prin frunze şi ierburi
cu pânze de întuneric cu miros de flori
şi o neostoită dorinţă de lumină.
Sunt stele aprinse-n imensul policandru
toată suflarea le priveşte cum răsar ori apun,
clipele mele se îmbină cu clipele tale grăbite,
să bată la porţile zidite ale universului
fără să uite că moartea desculţă nu găseşte cheile
şi rămâne pe pământ mai departe.
Se confirmă că totul se stinge,
ciclul vieţii se reia
pe alte coordonate de creaţie
şi nimeni nu se teme.
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Îmbătrânim cu împlinirea şi acceptarea
fericirii de dincolo, nu ştim ce ce ne aşteaptă,
speranţa nu moare niciodată,
rămâne văduvă.

Fântânile plâng de singurătate
Când eram tânăr, cal cred că eram,
timpul îl trăgeam după mine târâş,
sfinţi în căruţe de foc şi zei în care de luptă
îi duceam acolo unde nu poţi să ajungi.
Erau lumi împrejur şi nu se vedea nicio lume,
inima mea era scoasă, pulsa în palme lumină
fără să-şi piardă ritmul şi la femei năzuia,
fără să facă răni în carnea verde, fragedă.
Mai târziu a prins coaje, s-a închis în cochilie,
sub pleoape ochii se rotunjesc în orbite
nu mai absorb dimineţi de rubin.
Zilele devin mai aspre cu amiezele arse
de unde umbrele fug fără vlagă,
fântânile plâng de singurătate.
Logosul înverzeşte-n cuvinte
şi se coace-n fructul cu sunete cosmice
asemenea izvorului ce urcă-n fântâni
la răscruci unde şi moartea face popas.
Te învinuieşti de singurătatea durerii
şi rupi din mine dealul tristeţii
înalt cât lacrima unei flori, cât scara unei dorinţe
pe care urc greutatea trupului friguros,
ce vremea îl trage la ţărm
ca pe o barcă uitată de valuri.
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ION DULUG EAC

PARADISUL DECĂDERII
...am aflat abia acum că a trimis niste politruci de-ai lui în Franţa, tot
pe... Cafeneaua era aproape goală la acea oră şi bărbatul alese din
priviri o masă retrasă spre care se îndreptă şi luă loc. La doar câteva
minute după ce Ioan se instalase comod într-un fotoliu şi comandase
un cappuccino, la intrarea în cafenea apăru şi profesorul Mureşanu,
îmbrăcat într-un costum deschis, cu cravata în ton, având o borsetă
la subraţ.
― Salut excelenţă, zise acesta pe un ton politicos,
întinzându-i mâna. Ați sosit de mult?
― Am onoarea, domnule profesor! Bine aţi venit!...
― Sunt de ieri aici, am vrut să fiu sigur că nu pierd ocazia de a vă
întâlni, căci greu vă mai poate vedea omul! răspunse inginerul şi-l
invită amabil să ia loc.
― Ha, ha, ha! Excelenţă, tot glumeţ aţi rămas.
― Păi aşa mi-e formaţia, domn’ profesor.
― Nu vreau să plătesc eu pentru nemâncaţii ăştia, care fură din orice
poziție, dacă...
Ce doreşti să bei sau să mănânci, îl întreabă prieteneşte Ioan pe
invitatul său special.
― O cafea, dacă se poate! zise profesorul calm, aşezându-se
pe fotoliul confortabil din partea opusă.
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― Ospătar, te rog, vino puţin şi aici, se adresă Ioan către un
băiat îmbrăcat în cămaşă albă, cu papion, care tocmai trecea pe
lângă masa lor.
― Da şefu.Cu ce vă mai pot servi?
― Adu te rog o cafea domnului profesor şi un capuccino și
o apă plată cu lămâie, pentru mine.
― Imediat vă aduc. Nici o problemă. Cafeaua să fie cu
zahărul separate şi doriţi cu lapte sau fără? întrebă conştiincios
ospătarul.
― Da, separat şi... fără! răspunse profesorul Mureşanu după
care i se adresă inginerului. Ei, şi cum vă mai merge, domnule
inginer ?
― Alerg şi mă zbat să pot ieşi din economia din piaţă,
maestre.
― Ah! Deci nu economie de piaţă, ci “din piaţă”, remarcă
profesorul.
― Da profesore, pentru că asta este situația actuală la noi,
mai avem mult până să ajungem la adevărata economie de piaţă, asta
cred eu, aşa văd eu lucrurile...
― Care sunt problemele care te macină, domnule inginer?
― Profesore, sunt îngrijorat de proiectele mele pe Leonardo,
pentru că am constatat că omul care mi l-a băgat pe gât pe Sorin
Ionașcu se pare că este un executant onest al acestuia, deoarece face
numai ce-i spune profesorul Ionașcu. Mi-am dat seama de asta,
adică am descoperit acest lucru, un pic... cam târziu.
― Cum aşa domnule? Pentru că atunci când am plecat eu de
la Leonardo, la ultimele trei proiecte, chiar el mi-a zis că face un
scenariu.
― Adică? întrebă Ioan .
― A zis că iniţial se va împotrivi la aprobarea lor, dar a
vorbit cu toţi cei din comisie să le aprobe cu punctaj maxim, lucru
care s-a şi întâmplat cu succes. Apoi, la zece zile, eu mi-am aranjat
transferul la minister şi nu mai ştiu ce-a făcut mai departe.
― Stai să-ţi spun... un băiat de-al meu mi-a zis acum câteva
zile că nu a fost în Franţa, în programul său, deși era nominalizat.
― Cum așa?
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― Iulian, nepotul lui Sorin Ionașcu, i-ar fi spus şi l-a convins în
acest sens, că o să meargă în locul altuia, în proiectele astea trei ce
trebuie derulate în curând, dar pe care eu m-am hotărât să nu le mai
semnez.
― Aşa am eu...aflat abia acum, că a trimis nişte politruci deai lui în Franţa, toți fiind plimbați pe numele oamenilor mei. Nu miam murdărit mâinile niciodată, întotdeauna am făcut afaceri corecte,
sunt un om serios, cu multe responsabilităţi şi nu vreau să dau de
belea pentru prostiile profesorului sau ale altcuiva.
― Hmm! Ciudat domnule, nu credeam că are așa
tupeu...șopti Mureșan.
― Am fost extrem de ocupat, că ştiţi bine câte am pe cap, şi în plus
a trebuit să mă ocup mult de doctorat, pentru că în curând susțin
teza.
― Acum nu ai ce să faci. Eu să ştii că am fost obligat să plec
tot din acest motiv.
― De ce profesore, nu înţeleg?
― Ce nu înţelegi ? Stai să-ţi spun.
Profesorul își lărgi cravata de la gât de parcă-l sugruma, apoi
înghiții cîteva guri din cafeaua aburindă, după care continuă:
― Eu am fost trimis să verific nişte stagiari în Suedia şi din zece
persoane numai două erau cele din acte, restul erau alte persoane.
Când am venit şi i-am spus m-a obligat să fac raportul pe număr de
persoane, fără nume! Aşa că... bănuiesc că făcea asta şi cu alții şi
uite... aflu şi se adevereşte acum, că am avut dreptate. Probabil că
toate astea sunt cunoscute şi de unii de la putere, sau dracu’ mai ştie
de unde, pentru că în grupul verificat de mine în Suedia am remarcat
un parlamentar şi o secretară de la minister, care lucrează şi acum la
noi, la învățământul gimnazial.
― Auzi, domnule! Se minună crescătorul, temător
― Da, este colegă cu mine acum, îţi dai seama dacă făceam
un raport pe ce am văzut, dădeam de belea. Am avut grijă să solicit
în scris cum să întocmesc raportul, ca să fiu acoperit, mi s-a răspuns
pe număr de persoane, ceea ce era total incorect, dar aşa am procedat
şi m-am retras. Am luat transferul la minister, aşa că în mod elegant
am scăpat şi de oamenii ăştia, de-a dreptul îndoielnici, dar şi de
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eventuale belele în care mă puteau trage şi pe mine la un moment
dat.
― Da, măi frate, dar de ce nu-i pune cu acte pe cei care
merg, chiar dacă sunt pilele unuia sau altuia?
― Pentru că nu întrunesc condiţiile. Nu au pregătirea de
specialitate, nu au vârsta, nu sunt pe domeniul proiectului. Şi se
bazează şi pe faptul că nu-i va controla nimeni şi dacă-i va
controla... ei vor fi de mult în alte locuri. Ştii că am întâlnit un
consilier de la Primăria Capitalei, de la Băsescu, strecurat printre
elevii stagiari în Italia, trimişi de un grup şcolar din Pitești?
― Profesore, mă îngrozeşti! Ce-mi spui e de necrezut,
adăugă aproape speriat Ioan. În astfel de condiţii pot să mă aştept la
orice tâmpenie făcută în proiectele mele de care eu nu am habar,
continuă el timorat.
― Să fiu sincer, ştiu de la doamna Sfeşnicu Adriana, care a
verificat un proiect al matale, la Saumur, dacă nu mă înşel! că ne-a
trimis de acolo o vedere la toți colegii, că directorul Sorin Ionașcu a
chemat-o şi i-a zis să facă un raport beton despre cei opt stagiari din
acel proiect. Femeia s-a conformat, pentru că nu are bărbat, îl are pe
taică-său în întreţinere iar fiică-sa este la liceu, aşa că biata femeie
depinde de acest salariu şi face ce i se dictează fără să poată riposta
măcar.
― Bine domnule, da’ nu îi este frică că-l descoperă?
― Nu, pentru că verificările pe teren sunt făcute de oamenii
lui şi nu are cine să-l prindă. Actele se depun după executarea
proiectului, deci este greu să fie prins cu ocaua mică cât e în funcţie.
― Şi verificările alea cu OLAF, cu cei de la Comisia
Europeană, cum le aranjează, că eu nu pot să cred că îi are și pe ăia...
la mână?
― Acolo se duc cei nominalizaţi şi aleşi de el, dintre cei care
au fost, care au ce spune şi care sunt siguri. La proiectul ăla al mata,
cine a fost verificat?
― Eu, ginerele meu şi fiică-mea, răspunse Ioan.
― Păi, vezi nea Ioane!? Au fost cei care au participat
efectiv, nu cei care au fost înlocuiţi de oamenii lui, cum probabil
este şi cazul angajatului de la care ai aflat.
― Diabolic domnule. Să mor dacă mai fac... vreun proiect.
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― Domnule inginer, eu aş sugera să fiţi destul de atent...
cum renunţaţi la relaţia cu profesorul, acum când este în funcţie,
pentru că acesta de multe ori s-a dovedit a fi chiar diabolic, în multe
din acţiunile sale.
― Profesore, îmi pare rău, dar îl anunţ sec. Nu pot să mai
fac cele trei proiecte, pentru că nu am bani de cofinanţare. Aşa că...
nu văd un mod mai elegant, ca să pot renunţa la acestea. Nu vreau să
plătesc eu pentru nemâncaţii ăştia, care fură din orice poziţie, dacă ar
fi să parafrazez un termen militar.
― Eu zic, să fiţi foarte atent!
― De ce, profesore? întrebă mirat crescătorul.
― La plecarea mea, întrucât nu i-a convenit că eu plec, m-a
ameninţat că îmi pune în spate sume de bani în unele proiecte. Eu iam spus să fie el atent mai ales la cele peste 30 de proiecte unde-am
făcut eu verificările pe teren, adăugând aşa, la mişto, dar a prins, că
am făcut fotografii la toate grupurile din proiectele vizitate, iar acolo
pot fi uşor identificați “elevii” de 40-50 de ani şi nu corespundeau
listei din proiectul depus la agenţie.
― Şi ce-a răspuns atunci marele director? întrebă Ioan plin
de uimire.
― S-a făcut galben, apoi a semnat fără să clipească hârtia de
transfer.
― Domnule nu ştiu ce să mai cred. L-am cunoscut într-un
mediu academic. Mi-a fost recomandat de profesorii mei, profesori
în care am mare încredere, l-au recomandat cu cea mai mare
căldură... şi uite cine e omul!...
― Nu excelenţă, de multe ori aparenţele înşală. Apoi mai
este expresia “Banul este ochiul dracului”, deci profesorul fiind şi el
om slab de îngeri, sau la mâna altora mai puternici, a fost uşor de
schimbat.
― Morala:... trebuie să fiu şi eu mai diplomat cu acesta,
deşi...
― Domnule inginer, dacă el a făcut golăniile astea, nu cred
că trebuie să fii îngrijorat, că tot el trebuie să răspundă dacă va fi
cazul, îşi dădu Mircea cu părerea.
― Da, aşa este. Dar îţi dai seama ce va urla presa despre
mine, dacă iese un scandal, pentru că ăştia întâi dau, apoi verifică
datele.
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― Nu cred că are nici Sorin Ionașcu interes să iasă un
scandal. Dar şi eu cred că este bine să nu mai cheltui bani pentru
cele trei proiecte, mai ales că nu este o afacere pentru dumneata.
― Aşa este.
― Apoi, poate ar trebui să nu-ţi faci aşa multe probleme.
― Profesore, îmi fac probleme pentru că am dat prea multă
mână liberă unor oameni pe care nu-i cunoşteam suficient de bine, și
am avut încredere deplină în ei.
― Apoi am constatat că, ocupat fiind cu doctoratul, mi-au scăpat
multe noţiuni şi etape, pe care nu le-am cunoscut şi nici n-am avut
timp să le aprofundez. În clipa asta sunt destul de jenat fiind vorba şi
de însăşi poziţia mea de manager. Au abuzat ăştia de mine, sau mai
bine zis de încrederea mea, de bunătatea mea, asta-i problema! Din
partea mucoşilor ălora putea fi poate de aşteptat, dar să procedeze
aşa o ditamai personalitate academică... nici acum nu pot să cred, c-a
fost cu putinţă!
― Lasă, nea Ioane, că nu mor caii când vor câinii, parcă aşa
se spune, nu?
― Da, aşa se spune... Dar ce-ţi mai face soţia? schimbă Ioan
vorba.
― Bine, este la Constanţa, unde lucrează...tot la Finanţe.
― Nu a mai făcut nimic, pentru a se transfera la Bucureşti?
Nu aţi mai sunat-o pe doamna Dinulescu, poate îi găseşte un loc? îl
chestionă pe constănțean.
― Ba da, am sunat eu, dar încă nu sunt deblocate locuri în
Bucureşti.
― Să nu uiţi! Sună în fiecare săptămână, îi recomandă Ioan
prietenului său care sorbi încet şi ultima gură de cafea.
― Da, excelenţă, aşa o să fac. Acum însă, nevastă-mea face
un curs de formare, printr-o fundaţie a naşei noastre, curs care
pregăteşte femei pentru diferite meserii cum ar fii: coafură,
cosmetică, bucătar, ospătar, maseur, redactor şi multe altele.
― Deci nu mai este interesată să vină la Bucureşti?
― Ba da, cum să nu! Dar face şi asta pentru că mai câştigă
ceva bani, are o preocupare în plus şi oricum nu are nimic de
pierdut.
― Foarte bine. Cu cât sunt resurse financiare mai mari, cu
atat este mai bine.
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Pentru câteva momente cei doi tăcură, fiecare încercând
parcă să-şi adune gândurile, apoi privirile lor se-ntâlniră pentru o
clipă şi discuţia se reluă:
― Să nu uit... Am aici două exemplare din teza mea de
doctorat. Aş vrea să ţi le las şi să le înmânezi profesorului Şonescu,
te rog, mâine eventual, căci astăzi este plecat din Bucureşti. Aşa mam înţeles cu el...
― Nici o problemă, o să rezolv chiar azi. Când mă reîntorc
la minister, am să merg la secretara profesorului şi le voi lăsa chiar
eu pe biroul său.
― Foarte bine, pentru că la sfârşitul săptămânii, vineri parcă,
mi-a spus că va merge la Braşov şi se va întâlni acolo cu un alt
membru din comisia de examinare de la doctorat căruia trebuie să-i
dau exemplarul ăstălalt ...
― Am înţeles... Dar ai muncit mult, deoarece văd că
lucrarea depăşeşte 400 de pagini...spuse profesorul cântărind cu
privirea cele două lucrări.
― Da, acum în forma finală are 548. Am mai scurtat-o,
pentru că era prea mare, ar fi fost peste 600 iar dacă era după mine
tot mai aveam ceva de adăugat !
― Domnule, dar ai scris, nu te-ai jucat.
― Da, nu m-am jucat deloc. Uite, mi s-au albit tâmplele şi
mi-am pus şi tot sufletul în ea, profesore. Nu știi că lucrurile făcute
cu sufletul dăinuie, adăugă cu un glas melancolic Ioan, după care,
dorind parcă să schimbe subiectul: Ce faci duminică, profesore?
― Nu ştiu exact, nu am încă un program. S-ar putea să-mi
vină nevasta de la Constanţa, deci... nu știu.
― Dacă nu ai ceva mai bun de făcut, te invit la un peşte, la
Mogoşoaia, pe malul lacului, ce zici?
― Da, desigur, este o idee minunată! Dacă nu-mi vine
nevasta, vin sigur. Dar dacă vine am să fiu la discreţia ei.
― Bine, te aştept, dar să-mi dai un telefon sâmbătă
dimineaţa, să ştiu din vreme.
― Da excelenţă, am să-ţi dau, răspunse Mircea, care luă cele
două exemplare ale lucrării şi se ridică gata de plecare.
― Bine, profesore... mulţumesc mult, mi-a făcut plăcere să te revăd.
― Te salut, domnule inginer. Şi... te rog, să fii discret şi
foarte atent cu Ionașcu, da?
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― Sigur, aşa am să fac. Am să ţin cont de cele ce mi-aţi
spus.
― Dacă ne vedem în weekend, mai vorbim, continuă
Mureşanu vesel în vreme ce se-ndrepta spre ieşire.
― Bine, aştept un telefon sâmbătă.
― La revedere, excelenţă şi nu vă daţi bătut. Cu bine.
Ioan rămase să plătească consumaţia şi chemă cu un gest larg
ospătarul.
― Un cappuccino, o cafea şi o apă cu lămâie? întrebă
tânărul îmbrăcat spilcuit.
― Da, aşa este.
― Imediat, şefu. Costă 32 de lei.
― Da’ ce mă, mi-ai făcut vreo casă? întrebă ştrengăreşte
Ioan iar tânărul roşi sfios la vorbele sale.
― Ăsta este costul, şefule, este cafea bună, originală din
Italia!
― Aha, deci d’asta-i aşa de scump, nu? răspunse bărbatul
care se ridică, puse 50 de lei pe blatul mesei şi îşi îmbrăcă uşor
pardesiul.
― Nu ştiu eu şefu. Sunt prea mic aici, răspunse angajatul.
Ioan luă geanta pe care o aruncă scurt pe umăr, apoi cu o
mână pe cordonul de susţinere al acesteia iar cu cealaltă în buzunar,
mulţumi şi se-ndreptă spre uşă unde ospătarul îl aştepta pentru ai
deschide larg uşa clientului atât de generos.
― Nu sunteți de la televizor, domnu’? întrebă timid tânărul
când bărbatul ajunse în dreptul său.
― Ba da, sunt de la emisiunea “Cronica microbiştilor”,
difuzată de postul Cosmos TV, răspunse acesta, vesel.
― Mi-am dat seama că vă ştiu de undeva... ascultând tonul
vocii dumneavoastră.
― Ai ureche muzicală puştiule, răspunse bărbatul. La
revedere.
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VICTOR FĂT

HAIKURI
Culori şi paşi
prin labirintul vieţii
în teluric zigzag.
***
Argintul clipei
magie şi experienţă,
simbolică trecere.
***
Într-o lume probabilă
experienţă robotizată
în alternantă iniţiere.
***
Picătură de lumină,
foc rece
în aurie stea.
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***
Multe ocolişuri
pe poteci de trudă;
sub culme rece izvor.
***
Norii
în nuanţă de gri,
trecătoare emoţii.
***
Evantai de culori
amintirile
şi neobositul pas.
***
Şoapte ademenitoare
boboci roşii
şi delicate buze.
***
Un grăunte de gând
încolţeşte modest
în rotitorul vârtej.
***
Aprig sare coarda
în ritmicul cerc
descândec , dans, ecou.
***
Fină atingere
pe bobocul florii
serafică mână.
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Locuri blestemate
Nu vine nimeni şi nu pleacă
Singurătatea mi-i săracă
Nu vin neruşinări în şoapte
Nici bucurii cu gust de noapte
Nici ispitiri nu-mi vin în cale
Nici rotunjimi nu se văd goale
Nu vin nici pofte să se scalde
În carnea asta cu ţări calde
Nu-s vise chefuind la hanuri
Şi nu-s fetiţe la chiolhanuri
Şi ochii nu mai simt magie
În sudul care-mi place mie
Nici nebunia nu mai este
Deodată s-a făcut poveste.
18 decembrie 2015
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Ghicire
Mi-a ghicit ţiganca nopţii-n bobi
Mi-au ieşit şi piedici şi o damă
Uneltesc duşmanii mei neghiobi
Şi norocul nu îi bagă-n seamă
La o cale lungă e un hop
Moartea mă pândeşte carnivoră
Vreau să cumpăr ce vindea Esop
Poartă să îmi fie orice oră
Nu se-arată şansă de câştig
Pierd averea zilelor curate
Tinereţea geaba o mai strig
Că se-arată doar singurătate
Şi va fi o cumpănă apoi
Şi-o să vină lacrimi şi nu ploi.
10 decembrie 2015

Odinioară
În hanul clipei nu-i bairam
M-am molipsit de cumpătare
Şi vise n-am, succese n-am
Ochii nu vor animatoare
Prin sânge vinuri nu-mi mai curg
Şi nu-s scripcari să pişte struna
Vreau dimineţi şi e amurg
Şi din ispite nu-i niciuna
Nu sunt petreceri, e târziu
Şi vreau ce-a fost odinioară
Tot tânăr nu mai pot să fiu
Şi carnea-mi a-nvăţat să moară
În vremurile de demult
De pofte doar ştiam s-ascult.
10 decembrie 2015
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Odinioară
Mi-i dor de nopţile din zaţ
De fumul gros din cafenele
Şi de genunchii învăţaţi
Să râdă goi şi să mă-nşele
Mi-i dor de ochi cu gene lungi
Ce cad ca zarea pe coline
Şi de poveşti cu nibelungi
Şi de Brunhildele blondine
Mi-i dor de vremuri cu nebuni,
De rotunjimi rămase goale
Când nu eram deloc imuni
La chefuri şi iubiri totale
Mi-i dor, de câte nu mi-i dor
Dar nu mai sunt clientul lor.
10 decembrie 2015

Pierdere
Tu m-ai momit cu formele rotunde
Şi ce nectar în ochi ştiai s-aduni
Că foamea-mi începuse să confunde
Buzele dulci cu dulcile minciuni
M-ai ameţit cu vise şi ocazii
Şi mi-ai promis câştig de-atâtea ori
Reinventezi străfundul marii Asii
În sânge să-mi trimiţi năvălitori
Magii făceai ca gândul să mi-l strice
Să nu mai fiu lucid în veci de veci
Şi n-aveam senzor răul să-l indice
Am tot crezut că prin iubire-mi treci
Am tot pierdut şi asta nu e bine
Atâtea trenuri ce veneau spre tine.
19 noiembrie 2015
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MARIAN NENCESCU

GENEALOGIELA FIRUL IERBII
Puțini sunt scriitorii care să fi acordat atâta interes
genealogiei familiale cum a făcut-o Mateiu, fiul natural al lui I.L.
Cargiale. Născut dintr-o relație pasageră și neoficializată a tatălui
său cu
Maria Constantinescu, funcționară la Regia
Monopolurilor Statului, Mateiu Caragiale (n.12 martie 1885 – d.
17 ianuarie 1936) și-a irosit o parte a vieții, spun biografii săi, în
încercarea disperatăde a-și ascunde condiția de bastard,
confecționându-și o genealogie imaginară, fabuloasă, plăsmuită
cu nestrămutată convingere intimă. Închipuindu-se, spre
dezamăgirea tatălui său, coborâtor din stirpe aristocratică, Mateiu
Caragiale și-a căutat, în plan imaginar, strămoșii cu sânge
albastru, construind, literar, o realitate paralelă, prin care a
încercat să-și eludeze conduiția familială modestă.
La antipodul acestei atitudini trufașe, am spune, dar care a
generat, în literatură, o capodoperă,Craii de curte veche (1928),
concentrată pe tema zbaterii între existența comună, precară, a
scriitorului și omului Mateiu Caragiale, și mirajul titlurilor
nobiliare, transpuse literar în personajele romanului, ecouri ale
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unui alter ego neconsumat, se plasează tânărul istoric Florin Șinca
(n. 26 mai 1970, în comuna Pietriceaua, jud. Prahova), care a
publicat, mai mult pentru sufletul său și spre deliciul numeroasei
sale familii, prima genealogie țărănească din istoria noastră
literară, intitulată Neamul Petcu din satul Pietriceaua (București,
RCR Editorial, 2014, 58 p. cu 8 pl. cu ilustr.).
Polițist de profesie, istoric din vocație, Florin Șinca a
publicat în ultimii ani o serie de sinteze istorice originale, între
care (selectiv), Istoria Poliției Române (3 ediții, îmbogățite și
revizuite succesiv, 2006, 2007 și 2009), dar și o serie de
monografii locale, precum Cartea satului meu, Pietriceaua
(2004) ori istoricul Mânăstirilor Crasna (2008), Polovraci
(coautor, 2012) și Râmeț (2013). Cu totul,Florin Șinca a publicat
peste 15 cărți de autor, unele unicat în istoriografia noastră,
respectiv Martirii Poliției Române (2 ediții, 2014) și Generalul
Gavrilă Marinescu, polițistul Regelui (2013), performanță greu
de egalat în condițiile când, implicat în viața socială, practică
profesia de istoric în mod sporadic, în condiții adesea improprii,
fără a-și acorda răgazul necesar de sedimentare și clarificare a
cercetărilor sale. Această febrilitate a comunicării istorice,
dublată de o conștiință civică exemplară, fac din Florin Șinca un
caz, pe fondul lipsei acute de modele sociale, resimțită la nivel
public și l-au determinat pe actorul și doctrinarul creștin Dan
Puric să declare : „Mă închin în fața acestui om, care, de unul
singur, zgâlțîie uitarea și inerția sosite la ordin ca să ne cuprindă
țara și ființa” (Martirii Poliției Române, București, RCR
Editorial, 2004, p. 12).
Familiarizat, așadar, cu studiul în arhive, cunoscând și
valorificând științele auxiliare ale istoriei, de la documente , la
înscrisuri familiale și mărturii orale, Florin Șinca realizează o
genealogie familială sui generis, la firul ierbii, am spune, sinceră
și adevărată, rememorând nu doar personaje reale, din istoria
recentă a satului său natal, Pietriceaua, cât mai ales adevărul
profund uman ce se ascunde în fața fiecărui destin personal, unic
și irepetabil.
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Cu toate că personajul central al cărții rămâne bunicul
scriitorului, Gheorghe Petcu (1 aprilie 1914 – 3 februarie 2011),
și, în subsidiar, bunica sa, Elena Petcu (n. Bâgiu, 14 februarie
1924 – 24 februarie 1994), Florin Șinca se apropie cu egală
simpatie de toți descendenții cunoscuți ai străbunicului său,
Ghiță Petcu (născut, după cum reiese dintr-un Buletin de
recrutare, păstrat în arhiva familiei, în 1866 și decedat, „la vreme
de război” respectiv la 9 aprilie 1942, și la capătâiul căruia,
descendenții aprind și astăzi, după datină, lumânări și fac
pomeni).
Patronim cu rezonanță slavă (Petcu sau Petco
însemnând, în sens literar, al cincilea copil al familiei, similar
patronimului Quintus, în varianta latină), Petcu sau Petcan este
atestat în Pietriceaua din vechime, originea Petcanilor, fiind, în
opinia lui Florin Șinca, de la sud de Dunăre, „coborâtori din
mândrul neam al macedonenilor, oameni iuți, demni și
credincioși, dezrobiți de marele voievod Mihai Viteazul, în urma
campaniei din 25 ianuarie 1595” (op.cit., p. 13). Cum singurul
argument în acest sens rămâne ocupația de bază a Petcanilor,
respectiv păstoritul, practicată inclusiv de strămoșul Ghiță, cu
siguranță, originea aromână, în lipsa unor verigi temeinice,
rămâne incertă. De necontestat este însă vitalitatea neamului, ce
ocupă la nivel local, un onorant loc 22, dintr-un total de 73 de
poziții, ce reprezintă, statistic, populația activă a satului, așa cum
a fost ea identificată, în 2000, de preotul paroh Petre Lungu.
Evocând, așadar, rude, strămoși și afini, fiecare cu
identitatea și personalitatea sa, Florin Șinca recompune, cu
mijloacele istoricului, dar și cu pana literatului, o lume a satului
de mult apusă, azi în ruină, la fel precum un arhitect sau un
istoric de artă salvează de la neuitare o casă sau un monument în
prag de prăbușire, protejând fragmente erodate de vreme: „Am
fost foarte bucuros să scap de la pieire negreșită două ferestre
lucrate ca pe vremuri cu ochiuri și zăbrele groase de fier, unde
ținea țața Mița un ghiveci cu ardei iute și câteva mușcate, și la
care, pe când eram mic, căscam gura” (ibidem, p. 17). Procedând
metodic, scotocind prin registrele Primăriei, în arhivele parohiei,
dar și în scrinul familiei ori iscodindu-și consângenii, Florin Șinca

109

recompune portrete ale unor oameni demult plecați în lumea
umbrelor, ca la o clacă sau la un priveghi tradițional,
reconstituind portretele celor demult decedați din mici amănunte,
adesea excedând cadrului strict istoric.
Despre un unchi, Ion Petcu (1895-1975) poreclit Maiorul, aflăm
că s-a căsătorit „după datină”, cu Mița lui Bădăran, “ om sucit și
cam necioplit”, și care, mai târziu, și-a clădit „o casă cu beci,
odaie de zi și acoperiș de șindrilă”. În apusul vieții, „baba” Mița,
soția Maiorului, împuținată la trup și binișor adusă de spate,
„petrecea mai toată ziua pe prispa casei păzind găinile de ulii și
strigând cât pute: Hiiiiiah! ” , spre amuzamentul copiilor. La
rândul său, moșul Ion, cam zgârcit, se milostivea rareori să le dea
copiilor, „peste gard”, câte o ulcică cu cireșe sau câteva ionatane
„zbârcite”, dar care „erau tare bune”. Se pare că băiatul său,
Vasile, i-a moștenit apucăturile, căci, la moartea lui „stătea ca un
Păcală în casă, până ce au sărit sătenii cu gura pe el și l-au trimis
la biserică să-și prohodească tatăl”. Curat „bădăran”, am spune!
Cu acest Vasile, zis Flanaret, observă istoricul, „Dumnezeu nu a
fost prea darnic în calități”, omul evidențiindu-se prin tenacitatea
cu care aduna „tot felul de fierătanii și plotoage inutile”, sustrase
adesea de la locul de muncă, și cărate cu spinarea, direct în
mașina de călători, ce făcea odinioara naveta între sat și
Câmpina. Concluzia : „omul ăsta parcă a fost făcut să care apă
într-o tocitoare fără fund” (op.cit., p. 19) ne trimite, literar, spre
unele din personajele tragice din cartea deja invocată a lui Mateiu
Caragiale.
Din această galerie de Petcani, se pare foarte numeroasă,
invocată integral de Florin Șinca în cartea sa, se desprinde chipul
bunicului, Gheorghe, a cărui viață și pildă umană rămân
exemplare pentru nepot. Născut în casa părintească (situată în
bătătura celei de acum, reconstituită, parțial, de Florin Șinca, în
1914, bunicul a absolvit trei clase primare („Astea erau
vremurile ”, notează istoriograful), fiind de mic angajat ca
servitor (slugă) în casa unui învățător din Bănești „unde a învățat
a.b.c.-ul comportării”, devenind „mai simandicos și mai
pretențios” (op.cit., p.30). Ulterior, până la plecare în armată,
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lucrează la cariera de piatră, de la Poiana Țapului, a italianului
Rico Cimenti (?). Cert este că, ieșind din sat și schimbând mediul,
tânărul Gheorghe capătă suficientă experiență de viață care-l va
ajuta, pe front, să supraviețuiască. Concentrat, la 22 iunie 1941,
în Grupul de Armate „Generalul Antonescu”, ajunge până la
Marea de Azov, fiind „întorși” de ruși, la Nikolaev, unde „au
bătut cu tunurile trei săptămâni, cum bate Sfântul Ilie cu
tunetele”, dar are „zile de la Cel de Sus” și supraviețuiește,
participând și la asediul, de 250 de zile, al Sevastopolului.
Ulterior, scapă cu zile, salvat de „Operaținea 60.000” prin care
trupele române și germane din Crimeea, sunt evacuate, pe mare,
între 10-16 aprilie 1944, în „condiții vitrege”. O dată ajunși la
Constanța, supraviețuitorii sunt hrăniți cu „mămăligă și ștevie”,
iar Gheorghe Petcu este lăsat la vatră „cu trupul vânjos și sănătate
fără cusur”, cum puțini din foștii combatanți se pot lăuda. Se
însoară, la repezeală, la 30 iunie 1944, cu Elena, fiica Stancăi și a
lui Nistor Băgiu, de 20 de ani, iar la petrecerea de nuntă ținută la
„salonul” Marioarei Oprescu, din localitate, se servește meniul de
război : țuică din belșug, ciorbă de găină și varză cu mămăligă.
La lăsarea la vatră avea, notează istoricul, 1,70 m, ochii verzi și
91de kilograme. Dupărăzboi, se angajează la Schela Câmpina ca
„gresor” (de la 1 iunie 1946) și, după obiceiul vremii, se înscrie în
P.C.R. („El și comunismul, baba și mitraliera”, ne asigură
nepotul), unde plătea, în 1980, o cotizație de 4 lei. La 14 martie
1974, este pensionat la limită de vârstă, de la Schela Câmpina,
având o vechime totală în muncă de peste 30 de ani, iar în același
an se angajează ca cioban la C.A.P. Urleta, fiind remunerat cu o
„cotă” zilnică de mălai și telemea, inclusiv un tain separat pentru
cîine. Mai târziu, va îndeplini și funcția de „văcar”, la izlazul
„Cota”, din Pietriceaua. Cu totul, o viață de om, cu bune și cu
rele ! Din căsătoria cu Elena, femeie „neștiutoare de carte, dar
curată, chivernisită și care i-a tolerat multe bunicului”, au rezultat
7 copii, dintre care 5 au supraviețuit, având cu toții urmași, între
care mama lui Florin Șinca, Maria (n. 25 mai 1950), căsătorită cu
Nicolae Șinca (n. 28 martie 1938 – d. 19 mai 2003),
binecuvântată, la rândul ei cu 3 copii.
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Bunicul, Gheorghe, a avut norocul să treacă de vârsta de
90 de ani, fiind de felul său activ și curios. „I-a plăcut libertatea
oferită de sat și până mai anii trecuți își lua toporișca și pornea
hai-hui pe coclauri, de ajungea uneori pe Nemernicul, sprinten ca
un flăcău” (op.cit., p. 46). Când „ața s-a strîns pe mosor”, a
decedat într-o iarnă „cam posomorâtă”, la 5 februarie 2011, fiind
jelit de rude, condus la groapă de cele trei fete și prohodit de popa
Petre. “Eu aș zice că există o justiție divină. Bunul Dumnezeu,
cel ce le judecă pe toate cu dreaptă măsură, s-a gândit să-i dea
moșului ani înmulțiți pentru cei petrecuți pe front, pe pământ
străin” (ibidem, p. 49)”.
Cu istoria lui Gheorghe Petcu se sfârșește genealogia
familiei lui Florin Șinca. Povestea neamului țărănesc al
Petcanilor, din Pietriceaua Prahovei are ceva de istorie
shakespeariană. Este meritul istoricului și patriotului Florin Șinca
de a-i identifica sensul și învățămintele. Asta pentru că, indiferent
unde ne poartă destinul, nu ne putem desprinde de înaintași. Este
o lecție pe care nu doar un istoric ne-o confirm[. Genealogii s-au
scris și se vor mai scrie. Poveștile de viață sunt însă rare și cu atât
mai pilduitoare. Iar Cartea neamului Petcu din satul Pietriceaua
este o piatră de temelie a unei istorii ce ține de ființa noastră
tainică.
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ

FENOMENOLOGIE ŞI CRITICĂ A RAŢIUNII PURE
Tema studiului comparativ, de această dată va urmări
problema filosofiei şi a cunoaşterii; posibilităţile gnoseologice în
genere la Immanuel Kant, prin critica raţiunii pure, respectiv
analiza conştiinţei pure, în cazul fenomenologiei. În vederea
stabilirii diferenţelorşi asemănărilor dintre fenomenologie
şiraţiune pură kantiană trebuie să răspundem la următoarele
întrebări:
-În ce sens fenomenologia conştientizează importanţa
cunoaşterii pentru ştiinţa concret-empirică, pozitivistă?
- Cum se distanţează aceasta de critica raţiunii pure, atâta
timp cât rostul ei iniţial este de a şti pe ce anume se sprijină
această cunoaştere ştiinţifică, de a cerceta şi analiza structurile
conştiinţei, devenind ceea ce Edmund Husserl încerca să
fundamenteze în lucrarea Filosofia ca ştiinţă riguroasă.
În
ce
măsură
fenomenologia
devine
o
cunoaştereştiinţifică?
- Ce elemente de cercetare stau la originea studiului
fenomenologiei?
- Cum stabilim datele imediate ale cunoaşterii, care
fundamentează fenomenologia husserliană prin analiza ego-ului
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pur sau prin critica raţiunii pure, prin cunoaşterea sinteticapriori?
- În ce măsură este justă afirmaţia lui Lyotard despre faptul
că Immanuel Kant cercetase deja condiţiile a priori ale
cunoaşterii, însă acest a priori presupune prea de timpuriu soluţia
la problema cunoaşterii filosofice?
- Are fenomenologia şi critica raţiunii pure un obiect strict
de studiu, astfel încât le putem considera pe deplin ştiinţe
empirice, concrete?
În demersul studiului comparativ, avem de stabilit, prin
urmare, ce este de fapt fenomenologia (cine a fundamentat-o şi ce
perspective are în filosofia contemporană, şi, desigur, ce este
critica raţiunii pure şi în ce măsură au influenţat acestea curentele
filosofice
contemporane,
printre
care
şifenomenlogia,
pozitivismul, raţionalismul modern sau atomismul logic? În fine,
ce stil şi ce gen de filosofare propun cele două perspective:
critica raţiunii pure şi fenomenologia?
Etimologic, termenul „fenomenologie” înseamnă „ceea ce
se arată” – phainomenon şi logos, adică ştiinţă a fenomenelor.
Termenul de fenomenologie apare la Jean Henri Lambert în anul
1734, cu sensul de „doctrină a aparenţei”, apoi este reluat de
Immanuel Kant, dar mai ales de Hegel, cel care şi publică în anul
1807 o „Fenomenologie a spiritului”, aceasta fiind istoria
dezvoltării progresive a conştiinţei, de la simpla senzaţie imediată
a fiinţei, la raţiunea universală sau „cunoaşterea absolută”.
Fenomenologia, ca ştiinţă şi doctrină filosofică proprie, ia
naştere cu adevărat, odată cu Edmund Husserl, la începutul
secolului al XX-lea, mai mult ca o mişcare a gândirii care-şi
propunea să descrie de fiecare dată „ceea ce apare aşa cum
apare”, cu ajutorul unei metode proprii: „metoda
fenomenologică”. În această perspectivă, fenomenologia devine
mai mult decât o simplă şcoală de gândire ataşată unei doctrine
sau unui sistem, întrucât metoda noii fenomenologii are
aplicativitate tocmai în actul înţelegerii propriu-zise a
fenomenelor realităţii.
Dacă fenomenologia devine o metodă de curăţareconştientă
a conştiintei prin câmpul de manifestare al intenţionalităţii, critica
raţiunii pure kantiene trebuie, în schimb, să răspundă la întrebări
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de genul: „Ce pot să cunosc?”, „Care sunt izvoarele şi limitele
raţiunii?”. Critica, în acest sens, ar servi nu la extinderea, ci
numai la clarificarea raţiunii noastre, şi ar feri-o de erori, ceea ce
ar reprezenta un mare câştig şi ne-ar învăţa să evităm
prejudecăţile. Prin „critică”, se face, aşadar, o examinare din
interior a naturii raţiunii înseşi, şi se stabilesc limitele şi
posibilităţile cunoaşterii umane în genere, precum şi condiţiile şi
structurile acesteia. Mai mult, prin metoda transcendentală,
filosofia critică a lui Immanuel Kant clarifică potenţialul
(resursele) raţiunii în general.
Fenomenologia, prin Husserl, se detaşează de filosofia
tradiţoinală, care s-a preocupat de cercetarea realităţii, luând în
consideraţie ceea ce precede experienţa realităţii exterioare:
conştiinţa.Immanuel Kant realizează în filosofie o revoluţie
copernicană, în sensul că filosofia sa nu se mărgineşte doar la
cunoaşterea autentică a realităţii sau a principiilor ultime ale
lumii (cum făceau, de exemplu, metafizicienii); filosofia sa nu
mai are ca obiect natura sau divinitatea, ci se orientează către
analiza limitelor cunoaşterii.
Dacă la Immanuel Kant, cunoaştereaa priori este socotită a
fi „raţiunea pură” sau „facultatea de judecare”, la Edmund
Husserl,cunoaştereaa priori pare a exista în „conştiinţa pură” sau
„ego-ul pur”. Aici se află de fapt centrul intenţiilor noastre în
legătură cu fenomenele sinelui sau a obiectelor externe.
Conştiinţa, din perspectiva fenomenologiei, este întotdeauna
orientată spre ceva sau cineva, fiind, deci, ori conştiinţă a ceva,
ori conştiinţă de sinecare proiectează sens şi valoare universului
înconjurător.
Dacă la Immanuel Kant critica presupune examinarea
naturii raţiunii înseşi, la Husserl, intenţionalitatea presupune
analiza conştiinţei pure ca sursă a sensului şi a valorii. Dacă în
fenomenolgia lui Husserl, noesis este actul de conştiinţă care
vizează un obiect, adică intenţioanalitatea (reprezentarea) iar
noema, subiectul ce vizează obiectul perceput, la Immanuel Kant,
„realitatea în sine”, prin opoziţie faţă de fenomenul cognoscibil,
este „lucrul-în-sine”.
Sarcina criticii raţiunii pure este să determine mai întâi
limitele cunoaşterii umane şi să stabilească condiţiile şi structurile
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cunoaşterii prin raţiune, de a-şi clarifica izvoarele raţiunii în
general, pe când sarcina fenomenologiei este cercetarea
condiţiilor care fac posibilă orice procurare de sens şi valoare.
Caracteristica conştiinţei de a proiecta sens şi valoare fie asupra
obiectelor, fie asupra sinelui, Husserl o numeşte intenţionalitate.
Critica lui Kant însă, este doar propedeutică la sistemul
raţiunii pure, iar o astfel de ştiinţă nu ar trebui să se numească
doctrină, ci numai critică a raţiunii pure. Fenomenologia, aşa cum
o vede Husserl, trebuie să fie orientată asupra unei cunoaşteri
ştiinţifice a esenţei conştiinţei adică, asupra a ceea ce conştiinţa,
ea însăşi, vizează prin ideea de „ştiinţă riguroasă”. Sarcina pe
care Husserl i-o va asocia filosofiei va fi aceea de a a reabilita
trăitul, fără a renunţa însă la rigoarea raţională.
Metoda criticii raţiunii pure a lui Kant este o metodă
transcendentală, deoarece se interogheazăasupra condiţiilor de
posibilitate ale cunoaşterii (raţiunii teoretice) şi ale acţiunii
(raţiunii practice), iar metoda fenomenologiei husserliene este
„reducţia fenomenologică”, Husserl reluând în mod explicit
demersul lui Descartes.
Prin lucrarea Meditaţii carteziene Husserl doreşte să
suspende orice judecată de existenţă cu referire la lume şi practică
epoche (suspendare a judecăţii). Existenţa lumii este pusă între
paranteze; prin aceasta Husserl atinge certitudinea apodictică a
existenţei subiectului sau ego-ului transcendental. Epoche arată,
de exemplu, cum spectacolul nu există decât pentru cel care
priveşte, aşa cum fenomenul nu există decât pentru o conştiinţă.
Fenomenologia dezvăluie, deci, corelaţia dintre conştiinţă şi
lumea, ca fiind primă şiesenţială, orice fenomen trebuie raportat
la actul de conştiinţă care-l vizează. Conştiinţa trebuie astfel
înţeleasă ca un act pur, ce constă în „aruncarea înspre”, sau ca
„întoarcere la lucrurile însele”, act pe care Husserl îl numeşte
intenţionalitate. Reducţia este numită transcendentală, întrucât
dezvăluie conştiinţa, ca fiind acea instanţă fără de care
fenomenele nu ar avea sens şi nici fiinţă.
Feneomenologiile care au urmat lui Husserl se dezvoltă
însă, interogându-se tot mai adânc asupra sensului existenţei
fiinţei umane (Martin Heidegger), punând sub semnul întrebării
caracterul absolut al conştiinţei, fie interesându-se de
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„proximitatea primordială a ei faţă de lume” (Merleau Ponty), fie
încercând să determine o origine mai profundă decât însăşi
conştiinţa, care devine dintr-o dată parte pasivă şi îşi scapă ei
însăşi (Levinas).
Fenomenologia a deschis multe perspective psihologiei,
psihiatriei şi sociologiei, totuşi, putem considera paradoxală
tendinţa ştiinţelor cognitive, care încearcă să pună descrierea
husserliană, a intenţionalităţii, în sprijinul studiului ştiinţific al
unei conştiinţe gândite ca obiectivă şi naturală.
Contextul istoric al kantianismului este, din punct de vedere
filosofic, unul al contradicţiilor în domeniilor teoriei cunoaşterii:
empirismul fundamentat de John Locke şi raţionalismul
fundamentat de Réne Descartes. Stilul de filosofare a lui Kant
este unul analitic, în sensul unei filosofii sistematice, unice în
istoria filosofiei universale, Kant fiind reprezentantul de seamă a
genului critic.
După cum afirma şi Edmund Husserl în Fenomenologia ca
ştiinţă riguroasă, fenomenologia reprezintă o cunoaştere
ştiinţifică a esenţei conştiinţei, deci aparţine genului critic, fiind
un stil continental, întrucât obiectul ei se fundamentează pe
meditaţii asupra unui sistem coerent de idei,şi anume, structurile
conştiinţei. Atât la Immanuel Kant, cât şi la Edmund Husserl, ca
fondator de drept al fenomenologiei, prin activitatea lor
filosofică, sunt adevăraţi „funcţionari ai umanităţii”.
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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.
***
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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.
***
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,
într-o 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.
***
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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.

120

CEZAR VASILESCU

ESEU CU… LĂPUȘNEANU
„După cum scena ospățului amintește pe Lucreția Borgia a lui
Victor Hugo, tot așa moartea lui Lăpușneanu amintește de
moartea lui Ivan Groaznicul, și prin măreția ei fioroasă, e
vrednică de penelul unui desăvârșit artist”, scria Eugen Lovinescu
în monografia închinată lui Costachi Negruzzi. În însemnările lui
Mihai Eminescu despre o dramă proiectată în ciclul Muşatinilor,
Lovinescu dă peste o mărturie de mare impact: „ Din, Alexandru
Lăpuşneanu s-ar putea face un Macbeth românesc, cu
întrebuinţarea, mai ales în ultimul act, a nuvelei lui Negruzzi”.
Pentru ca „divinul critic” George Călinescu să se constate că,
dacă ar fi beneficiat de o limbă de circulaţieinternaţională,
scrierea despre Lăpuşnenanu n-ar fi fost cu nimic mai prejos
decât Hamlet. Au mai scris despre drama domnitorului: Gheorghe
Asachi („Lăpuşna”), Samson Bodnărescu (piesa „LăpuşneanuVodă”), G. M. Zamfirescu (piesa „Cuminecătura”), variante la
scrierea negruzziană, detaliind de la gingăşie la complot, rolul
soţiei Ruxandra (fiica lui Petru Rareş), schimbând refugiile unor
boieri fugari…înviindu-i.
Istoriceşte eronată este doar sublinierea cruzimii
Lăpuşneanului. Şi asta fiindcă totul a fost scris după Ureche
(cronicarul moldav, care făcuse parte dintr-un complot
eşuat).Viitorul domn Lăpuşnenau a fost unul dintre boierii pribegi
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în Polonia, purtând numele de Petrea Stolnicul. După ce boierii lau ucis în cort pe Ştefăniţă Vodă, Petrea, ridicat la rangul de
domn, va înlătura de pe tron pe Joldea, se va căsători cu fata lui
Rareş, va instala în Tansilvania un voievod cerut de turci şi va
ctitori mănăstirile de la Slatina şiPângăraţi. Cum ţara, „pizmuia
lui Alexandru” („dzice” Ureche), după două bătălii, va veni pe
tron Despot Vodă, Lăpuşneanu retrăgându-se, prin Chilia, la
turci. Dar trădarea boierească n-a fost iertată de voievod, în a
doua lui domnie („au tăiat 47 boieri în anul 7072”).
După îngroşarea acestui episod, ca un act de răzbunare, urmau
libertăţile de imaginaţie ale lui C. Negruzzi”, domnitorul alungat
de Tomşa n-a fugit în Muntenia, ci în Polonia (unde a fost
decapitat), Moţoc a avut aceeaşi soartă (nu supravieţuitor ca în
nuvelă), Spancioc la fel. Conform unor izvoare istorice, polonii
ridicau numărul victimelor la 60, Iorga în „Istoria Românilor” din
1937 le coboară la 12. Din păcate asta era „cutuma medievală a
succesiunii la tron: „Boierii taie pe domn, domnul taie pe boieri”.
Intervenţia călăului în epocă e ilustrativă: „Doamne, s-au îngrăşat
berbecii?”.Soţia lui Lăpuşneanu, Ruxandra, prezentată în celebra
nuvelă sensibilă şigingaşă, va încerca să înduplece mânia
voievodului. Când i s-a oferit acel „leac de frică” (piramida de
capete retezate) va leşina, fiind dusă în iatac pe braţe. Chiar
otrăvirea Lăpuşneanului este mai mult opera altora, în care ea
rămâne în cazul cel mai dur, complice. La vremea masacrului din
1564, Ruxandra (sora doamnei Chiajna!) avea 30 de ani şi-şiva
confirma mai târziu dorinţa de implicare, fiind regenta fiului lor,
Bogdan. În plus, punctul negru al primei domnii lăpuşnene este o
boală urâtă, lumească, numită şi „franceză” (sifilis), „pe care
soţiileşi-o trimiteau una alteia”.
Însăşi boala putea explica o parte din reacţia lui necontrolată,
dar primordială fusese pedepsirea trădării întru consolidarea
tronului. Şi Ştefan cel Mare, şi Petru Rareş, au tăiat boieri
uzurpatori, fără ca istoria să facă din ei niştemonştri. De ce s-a
vrut să se facă din Lăpuşneni o pată de sânge pe filele cronicilor?
Cât despre „legenda risipirii” cetăţilor moldave (distrugerea lor),
Constantin C. Giurescu aduce argumente nuanţate, atenuând
(dacă nu anulând) propunerile tendenţioase ale vornicului
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cronicar Ureche (cronicarii, izvorul celei de-a patra puteri în
stat?).
Alexandru Lăpuşneanu nu a fost un caz patologic în prima
domnie, amnistiind pe boierii vinovaţi de anumite uzurpări
anterioare.Giurescu ne atenţioneazăcă Lăpuşneanu figurează
printre marii ctitori de locaşuri sfinte, iubitori de artă.Din păcate,
mărturia mincinoasă a cronicarului Ureche pune ștampila de
sanghinar pe un domnitor justițiar. Poate, tocmai, de aceea,
ieșenii socotesc locul suprem de promenadă bulevardul
Lăpușnenau…
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GALINA FURDUI

***
Păşesc prin furtunile vieţii
Şi simt cum mă-ngheaţă nămeţii.
Uimiţi, munţii mari mă privesc
(Cuvintele Lui mă-nsoţesc).
Da, urc. Şi iar mă prăbuşesc
(O, tâlcuri-seminţe cum cresc!),
Săgeţi din furtunile vieţii
Sădesc. Şi se sfarmă nămeţii.
Sunt om. Cu destin pământesc.
Trăiesc doar atunci când vâslesc...
Ce dulce-i arsura săgeţii
O cum ştiu, o cum ştiu poeţii
Păşind prin furtunile vieţii.
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***
Răstorn străvechea lege cauză şi efect
Stări, acţiuni reinventez. Reacţia aştept.
O fac precum o simt. Şi iar mai conştient –
Vreau să deschid găoacea din plânsul meu prezent.
Insist a înţelege ce e (şi nu!) perfect
Şi se opun toiege, lovesc, bat insistent,
Căci strictă-i vechea lege cauză şi efect –
Inevitabilă reacţia. Dar o aştept. Aştept.
Oceanul cauzal îmi e (o da!) adept,
Plutesc pe valul lui concept după concept
Şi cum le neg înverşunat, şi iar le-accept,
Le-arunc în rugul sacru. Mă ştie-un Arhitect.
Răstorn străvechea lege cauză şi efect
***
Atât de scurtă viaţa Valului, atât de trecătoare,
Îmi zic privind oceanul, şi iar în spume, marea,
Se-nalţă maiestuos şi cade, şi dispare,
Pe ape liniştite un vis îşi stinge floarea...
Ce face în adânc? De ce suspină marea?
Şi Soarele – apune, supus, şi iar răsare...
Atât de scurtă viaţa Valului, atât de trecătoare,
Îmi zic, şi-aud a oceanului suflare.
De ce-a oftat? Îndrăgostit demult-demult de Zare,
Şi-nalţă aripa strivind forţe bizare,
Şi iar şi-aşterne calmu-n corăbii călătoare.
Iar Valul viaţa e. De lacrimă. Şi-l doare
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Atât de scurtă, Clipa lui, atât de trecătoare.
***
Îmi zici iar despre timp. Despre măsura lui.
El, îmi tot spui, secunda nu-şi dispare.
Poate că e cu-adevărat, şi nu dispui
Decât de-un orologiu ce-l crezi numărătoare.
Eu... nu-l cunosc. Ies din găoacea lui
Şi, în strădania-mi de-al aduna-n suflare,
Nu, nu-i văd visul. Nici sarea plânsului
Ce, zice lumea, dispare precând doare.
Azi mi-am crescut o-aripă sunătoare,
Dezmierd cu ea auzul vântului
Şi-l tot întreb – secunda lui cea mare
Ce e, de e? Şi care-i drumul lui?
Şi nu ştie... Nici vântul... Măsurătoarea cui...
***
Eu însămi, însămi clipa mi-o creez,
Mi-o tot opresc-gonesc precum mi-e gândul,
Culoare-i torn şi iar o-aprind, oftez,
O caut împrejur şi-i văd, şi nu-i văd rândul.
Direcţie îi inventez, dezghioc-răsucesc câmpul
Ce-l cânt, îl cert şi să îl neg cutez...
Eu însămi clipa mi-o refac-creez
Şi mi-o gonesc-opresc precum mi-e gândul.
Îmbătrânesc, şopteşte cineva, simt bine că cedez.
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– Întoarce pultul! (îndrăznesc să-i reproşez),
Spre cel ce eşti, cu-adevărat şi vezi că altu-i
Acolo, înăuntru, altu-i saltul...
Eu însămi, însămi axa mi-o creez.
***
Iluzia durere este
(Oricât ai vrea să scapi de ea),
Alb-viorie – o poveste –
Povestea mea, povestea ta...
Ne caută, ziceam, o Veste,
Să ne încingă-n Raza Sa,
Însă Iluzia stă peste
Şi... ce ne-am face fără ea?
Acolo,-n lumile celeste
Cică,-a visa e altceva.
Noi, printre văile aceste
Pe orice drum ne-am înălţa
Iluzia e să ne-ateste...
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LUCIA STEGĂRESCU-TRICOLOR

Stare
Nu știu ce-s. Un pod pe Marte,
Un blestem, un X în carte,
Un abis de lună plină,
O cădere de lumină.
M-a născut un singur vânt,
Nu știu alte nopți să cânt.
M-a născut o lumânare,
Nu mai sunt demult un soare.
Mă alergi printre probleme,
Sângele de noi se teme,
Mă contempli, mă răzbuni,
Iar apoi de jos mă-aduni.
Și-ai muțit. Și te-am răpus.
Și te-am plâns. Și m-ai distrus.
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Și m-ai transformat în stemă,
Nu-s femeie, -s o dilemă.
Dar și-acum te port prin spații,
Te măsor în gravitații
Veacul tău prin vene-mi curge
Te iubesc amar de dulce.
Picură-mă-ntr-o culoare
Nu-s femeie, sunt o mare –
Eu te scriu în ipoteză,
Tu m-arunci în paranteză.
Nu mai știu ce știi de noi,
Tu ne-ai împărțit la doi.
Și-am rămas un apostrof:
Sunt un gând de filosof.

Doar tu şi eu. Şi marea.
Mi-am prins un fulg de inima răcită,
Nu știu a scade timpul din iubire,
Căci tu mă-arunci în vise, zăpăcită,
Și ard. Și mă topesc. Și-mi ies din fire.
Și nu mai simt nici ger, nici umbre goale,
De ochii tăi în vid mă las purtată,
Mă-mbrățișezi cu zâmbetele tale,
Mă-aprinzi de dor cu strălucirea-ți toată.
Tot mai continui să îți fiu lumină,
Tot îmi doresc să-ți iau orice durere,
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Căci ești un soare și n-ai nicio vină
Că-s raza care un sărut îți cere.
Îmi port noaptea în cinci mii de vise,
Toate-ndrăgostite de-al tău nume,
Toate-n zori de-un dor arzând sunt stinse
Și trăiesc fără-un motiv anume.
Să fim noi doi la margine de clipe,
Tu – rege peste fulgii de candoare,
Eu – liniște pierdută în risipe
Ce-și caută al său cuminte soare.
Și-o să zâmbim cântând prin amintire,
Voi fi un val ce-și caută iertarea,
Vom fi ascunși sub taina de iubire
Doar eu și tu. Doar tu și eu. Și marea.

Constrânge-mă
Priveam tăcut durerea din cuvinte,
Priveam un cer uitat în rugăminte
Și mă-auzeam strigând în goliciune,
Și fără rost strigam, și niciun nume.
Purtam la braț o inimă rănită
Și ruptă în bucăți, și prăfuită,
Treceau prin noi explozii veninoase,
Iar junghiuri ne-ncercau până la oase.
Și-am renăscut în noaptea glaciară:
Un corp lipsit de timp și gata ca să moară
Ce târâie-n genunchi o inimă bolnavă
Care prea dulce tace-n pielea sa de sclavă.
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Nici nu știm ce trăim, un ieri, un azi, un mâine,
Nu știm de unde-atâta apocalipsă vine
Că dor până la sânge cuvintele-nghețate,
Și totuși ea-i pe moarte, și totuși se mai zbate.
Transplant i-aș face-acuma, să-mi dați o rocă dură,
Să nu mai simtă lume ce-o taie și înjură,
Să calce peste foc și gheață, și cuvinte,
Și să mă ia de braț în schimb de jurăminte.
Constrânge-mă, durere, să uit cât faci să doară,
Și-așa în lumea asta, murit-am prima oară,
Și-așa o viață moartă există în cuvinte,
Iar inima cu mine trăiește-n rugăminte.
Hades
Mi-am îngropat mintea în tine,
În inima durerii tale,
din care beau dimineaţa lumină
şi umbre mai beau,şi petale,
şi te chem în corpul meu rătăcit,
în lacrima-mi neagră şi plină de cenuşă
şi arde,şi doare,şi mă sting tot mai tare...
Te-am păstrat în cafeaua exagerat de dulce,
te-am păstrat în sufletul poeziei mele,
te-am cules dintr-un ghem de viaţă
ca să-ţi simt pleoapele chiar şi atunci când nu fac
nimic.
Eu nu te-mpart cu apeleşi vântul
Ce mai contează cine-s:
steaua sau pământul?
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Întrebare
De-aș sta să număr într-o seară
În câte nopți nu mi-ai ajuns,
Și-n câte umbre m-am ascuns
Când alte liniști mă doboară...
De-aș construi vreodată ziduri
Între-așteptări ce mă omoară,
S-aud cum pasul tău coboară
În mintea mea din alte viduri.
De-ai face turul Mării Negre
Și-ai asculta din întâmplare
Un val de iarnă ce răsare
Din ape sumbre și integre.
Spune-mi, atunci, m-ai crede oare
Că-n melodia preferată
De noi s-a povestit odată
Cu-o dragoste nălucitoare?
Iar dacă într-o altă seară
Un alt gând o să mi te-aștepte,
Să-mi urci, te rog, pe-aceleași trepte
Când coborai odinioară.
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LIVIA FUMURESCU

CUVÂNTUL

CARE ZIDEŞTE

În 4 februarie 2016, în sala de festivităţi a Liceului Pedagogic
din Deva a avut loc a 80-a aniversare a scriitoarei Maria Toma –
Damşa, profesor pensionar al respectivului liceu. Momente
emoţionante a trăit nu numai sărbătorita, ci şi participanţii, foşti
colegi, foşti elevi, prieteni şi foşti colaboratori, care au evocat
aspecte din perioada activă, dar şi din cea care a urmat
pensionării, când experienţa şi preocupările filologului s-au
materializat în scrieri complexe şi apreciate.
Rodnica activitate literară a scriitoarei, membră a USR, a
fost evidenţiată şi apreciată de către doamnele Mariana Pândaru Bârgău şi de către Paulina Popa, al căror statut şi competenţă
literar- culturală le girează opiniile.
Moderată admirabil de către domnul colonel Moldovan de
la Asociaţia Culturală „Casina Naţională”- Deva, aniversarea a
inclus şi lansarea recentei apariţii editoriale a doamnei Maria
Toma- Damşa, sugestiv întitulată „ Cuvântul care zideşte” (
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016), o interesantă culegere de
cronici literare, care confirmă continuitatea preocupărilor şi
deschiderea autoarei înspre ceea ce înseamnă hrana spirituală a
omului de cultură. Ingenioasa copertă, în viziunea lui Costi
Ghiţulică, sugerează temelia solidă, din blocuri de granit, a
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„cuvântului care zideşte” personalitatea complexă a omului,
îmbogăţit cu lecturi de certă valoare moral-formativă, etică şi
estetică.
Cuvântul autoarei („ În loc de prefaţă”) motivează titlul şi
conţinutul volumului de cronici literare ale operelor citite şi
procesate, cu bucuria şi câştigul spiritual al „cuvântului care
zideşte”, căci, după cum arată şi înţeleptul Solomon, „ În puterea
limbii este viaţa şi moartea” ( Pilde lui Solomon- cap.18,verset
21). Amintind de bucuria pe care ne-o procură unele lecturi
„bogate-n spirit”, scriitoarea mărturiseşte că a simţit nevoia de a
cugeta „asupra comorilor pe care le ascund, asupra multiplelor
sensuri ale cuvintelor care primenesc gândul şi sufletul
cititorului, incitându-l la meditaţie şi nu numai...Stimulându-i
memoria, autorii operelor literare îi amintesc cititorului că „la
început a fost CUVÂNTUL...” De aici şi pledoaria scriitoarei
pentru cuvântul scris, în epoca spectaculoaselor cuceriri ale
tehnicii audio-vizuale, în care imaginea pare să deţină loc
central.
Structurată în trei mari părţi, vizând itinerarii istorice
socio-culturale (partea I), cronici ale unor opere în proză despre
aspecte cultural-literare (partea a II-a) şi cronici ale unor volume
de poezie ( partea a III-a), acest volum antologic de critică
literară se încheie cu lista volumelor proprii şi în colaborare ale
scriitoarei Maria Toma-Damşa, a cărei experienţă didactică şi
activitate cultural-literară s-a materializat în scrieri utile
specialiştilor din învăţământ, dar şi celor preocupaţi de
cunoaşterea şi aprofundarea conţinutului unor opere de referinţă
din spaţiul literar- cultural .
Preocuparea autoarei pentru sistematizarea cronologică a
subiectelor istorice se reflectă şi în ordinea comentării operelor
(Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor – de Ileana Toma;
Revoluţia românilor din Transilvania 1848- 1849,(Rapoartele
prefecţilor revoluţiei – Avram Iancu, Ioan. Axente Sever, Simion
Balint) ; România de azi, România de mâine – de Lazăr Plăcintă
etc.). Preluări şi prezentări ale unor interviuri prelucrate literar
scot în evidenţă personalitatea Reginei Anna (Un război, un exil,
o viaţă) sau a Principelui Nicolae al României ( Drumul spre
casă). Monografii ale cugetării unor mari gânditori (Nicolae
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Steinhardt, de George Ardeleanu), ale unor zone cu oamenii lor
(Pădurenii Hunedoarei, de Rusalin Işfănoni) sau a activităţii
teatrale din Deva (Teatrul devean la moment aniversar, de
Isabela Haşa) oferă cititorului ancore de cunoaştere a unor
realităţi şi adevăruri, ca borne care marchează existenţa noastră
de-a lungul vremii. Fie că au titlul cărţii comentate, fie că topesc
gândurile autoarei în formulări provocatoare ( Ipostaze eroicotragice ale istoriei noastre : Constantin Brâncoveanu),
comentariile trezesc interesul cititorului prin profesionalismul
discursului analitic şi prin interpretarea aprofundată a
conţinutului cărţii respective.
Partea a doua promovează aprecieri competente din sfera
criticii şi istoriei literare, prezentând comentariile unor
remarcabile opere în proză despre unele personalităţi marcante
ale culturii şi literaturii române (Tudor Arghezi, în viziunea lui
Pompiliu Constantinescu; Tudor Vianu în sufletul studentei şi
colegei de catedră Zoe Dumitrescu – Buşulenga ; Marin Preda
sau fascinaţia cuvântului; George Pruteanu, Pactul cu diavolul;
Lucia Liciu, Iubirea de-o viaţă: reportajul) sau despre scrierile
unor apreciaţi prozatori contemporani (Silviu Guga, Guvernat
de memorie; Alex Ştefănescu, Bărbat adormit în fotoliu;
Romulus Lal, Povestea Cristinei; Dumitru Hurubă, Misoginul
bine temperat etc.). Cu obiectivitatea criticului literar care are
curajul promovării talentelor aflate la început de drum, autoarea
apreciază scriitoare ale căror opere se impun în peisajul literar al
acestei perioade (Elena Petruţ, Sub talpa timpului; IleanaCornelia Neaga, O talentată prozatoare pentru copii etc.). Ca în
toate cronicile, doamna Maria Toma-Damşa are curajul opiniei
personale, mai ales în primul articol al acestei părţi, deschise
printr-un generic interogativ, care justifică originalitatea
argumentării (Câştigătoarea Premiului Nobel pentru Literatură
pe anul 2015, Svetlana Alecksievici, contestată ?). Titlul acestei
secvenţe confirmă gândirea emancipată a unei femei libercugetătoare şi curajoase, care dezbate cu realism şi obiectivitate
„momente din existenţa umană a secolului al XX-lea, cu
implicarea femeii în război, dezastrul de la Cernobâl, războiul
din Afganistan” etc.
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Cu sensibilitate şi cu profunzime analitică, doamna Maria
Toma - Damşa recenzează volume de poezii de certă valoare, ale
unor poeţi apreciaţi din judeţ (Paulina Popa, Gravitaţie; IleanaLucia Floran, Deja vu sau Cerul adâncurilor; Dumitru
Dumitrescu, Revelaţia tăcerii etc.). Volumul de poezii al
doamnei Paulina Popa „îmbogăţeşte lirica feminină
hunedoreană...calitativ şi surprinde revelaţia enigmatică a
poeziei”, iar poeziile doamnei Ileana -Lucia Floran exprimă „
ipostazele propriilor trăiri invadate de o varietate de meditaţii”.
Poetul Dumitru Dumitrescu „cochetează benefic cu muzele, ...
exprimând nu numai propriul univers, ci şi felul în care îşi asumă
universul la care aderă”. Autoarea comentează cu obiectivitate şi
cu profesionalism şi volumul recent al unui poet din judeţul
învecinat, apreciindu-l ca promotor al culturii, în general, şi al
literaturii, în special, realizând emulaţia necesară abordării unor
subiecte sensibile, dar de certă valoare pentru ierarhizarea
obligatorie în istoria literaturii române, având şi recunoscute
disponibilităţi literare (Virgil-Şerbu Cisteianu, Chemarea
icoanei). În viziunea autoarei, Domnul Cisteianu este „un poet
sensibil, profund reflexiv, pătruns de ipostazele dramatice ale
existenţei”, invitând la meditaţie, prin fiorul sacru transmis de
poeziile selecţionate în volumul antologic comentat. Autoarea
sondează cu profesionalism cele patru părţi ale volumului acestui
poet de reală sensibilitate, capabil de a transmite adevărurile
trăirilor cu subtile mijloace poetice.
Un loc bine delimitat ocupă poetul de peste Ocean (Theodor
Damian, Singurul dincolo), ale cărui poezii sunt vibrante
confesiuni, valorificând puterea de sugestie a unor simboluri
biblice, traducând emoţionant dorul de ţară al celui plecat
departe .
Calitatea actului critic se relevă şi prin esenţializarea
contribuţiei fiecărui poet la îmbogăţirea şi diversitatea tematicii,
dar şi prin originalitatea discursului poetic (Adriana Tomoni,
Dar pentru tine; Adrian Anghelescu, Rătăcit printre sentimente;
Camelia Ardeleanu, Lacrimi de suflet; Marioara Ardeleanu,
Universul copilăriei).
La sfârşitul cărţii, se precizează scrieri ale doamnei Maria
Toma - Damşa, cele şase volume în colaborare sau cele
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optsprezece volume proprii, demonstrând preocupările
remarcabile ale autoarei, fie în sfera profesional-didactică, fie ca
scriitoare apreciată, cu reale disponibilităţi literare, valorificând
creativ bogata lectură şi experienţă a omului de cultură.
Autoarea mulţumeşte Asociaţiei Culturale „Casina Naţională”
din Deva, pentru „sprijinul logistic în apariţia acestei cărţi”,
zâmbind cu înţelepciunea vârstei din fotografia ataşată acestor
gânduri de gratitudine, dar şi cu bucuria reuşitei demersului critic
al Domniei Sale, topit în „cuvântul care zideşte”.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

CONTRIBUŢII LA BIOGRAFIA UNUI
GENIU AL SCULPTURII ROMÂNEŞTI ŞI
UNIVERSALE: EUGEN CIUCA
Miluani, un sat cu peisaje mirifice, aşezat între dealurile împădurite
ale Ţării Almaşului este atestat documentar la 1320. La anul 1461 satul
plătea census quinquagesimalis conform unui document descoperit de
istoricul Zenovie Pâclişanu. Prin secolul al XVI-lea este amintit aici
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Şandor Kendi fost secretar interimar al lui Ioan Sigismund. De-a lungul
anilor satul a cunoscut suişuri şi coborâşuri în istoria sa multiseculară.
În anul 2015, la 26 septembrie, la New York, în Statele Unite ale
Americii trecea în lumea umbrelor un nou geniu al poporului român pe
care confraţii săi din România, dar şi de proprii lui consăteni din satul
în care a văzut lumina zilei, aproape că l-au uitat. Puţini sunt cei din
ţară care-şi mai amintesc de un mare sculptor român care înaripat de
sculptura ,,marelui ţăran” de la Hobiţa a revoluţionat arta modernă. Şi
nu e de mirare că astăzi ne amintim, din ce în ce mai puţin de marii
noştri oameni de cultură, fiindcă: ,,Vremurile noastre sunt vremea
mediocrităţii - cum spune Dostoievski în amintirile sale -, a lipsei de
sentimente, a pasiunii pentru incultură, a incapacităţii de a te apuca de
treabă şi a dorinţei de a avea totul de-a gata”.

Satul Miluani, în care s-a născut genialul sculptor Eugen Ciuca
creatorul teoriei ,,a patra dimensiune a artei”

Din acest sat mioritic este coborâtor Eugen Ciuca, născut la 27
februarie 1913, în familia învăţătorului Vasile Ciuca, care la naşterea
copilului avea 34 de ani, şi a Victoriei Ciuca, care avea 27 de ani, unde
au mai văzut lumina încă două surori: Margareta, al cărui prenume se
mai păstrează vag în memoria lui Nica Iovian de 88 de ani - singurul
cronicar al satului, astăzi cu doar 40 de suflete şi în care cel mai tânăr
,,copil” are…70 de ani. Prenumele celei de a doua fete a învăţătorului
timpul nu l-a mai păstrat pe pelicula memoriei. Familie cu o bună stare
materială, Eugen, a cărui mamă era casnică, a făcut clasele primare,
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gimnaziale şi liceale la Cluj, unde familia lui se mută după finele
primului război mondial. După liceu studiază, în perioada anilor 19341938, la Facultatea de Economie din cadrul Universităţii clujene. În
timpul studenţiei şi după absolvire a fost sportiv de performanţă în
sportul pe gheaţă, fiind căpitan şi apoi chiar antrenor şi preşedinte al
Clubului de hochei a Universităţii. În anul 1942, în perioada ocupaţiei
horhtyste a Transilvaniei de Nord, când în satul natal, precum şi în cele
din împrejurimi se declanşează o foamete de mari proporţii care a
determinat pe mulţi locutori să plece în partea de sud a ţării, Eugen
Ciuca se înscrie şi urmează cursurile Academiei de Arte Frumoase din
Bucureşti. Este anul în care o va cunoaşte pe viitoarea lui soţie, Alice
Carolyn Lupşa–Bucşa cu care se va căsători în acelaşi an. În timpul
studenţiei este încorporat şi dus în război, luptând până în
Cehoslovacia. În anul 1945, după terminarea războiului, Eugen Ciuca
îşi continuă studiile la Academia de Arte Frumnoase, pe care o absolvă
în anul 1946 dar, începând din anul 1945 urmează, în paralel şi
cursurile Institutului Pedagogic de 3 ani de pe lângă Universitatea
bucureşteană, absoolvindu-le în anul 1948.
La finele celui de al doilea război mondial revine în Cehoslovacia
pentru a realiza Monumentul Eroilor Români căzuţi în luptele duse în
localitatea Piešfany, împotriva Germaniei naziste pe acest teritoriu.
După război Eugen Ciuca a fost profesor universitar la Cluj şi
Bucureşti.
În urma cercetărilor noastre, cu scopul de a afla cât mai multe date
despre celebrul sculptor ne-am adresat preotului Forna Florin Cristian
de la care am aflat că Iconostasul are însemnat pe el numele lui Eugen
Ciuca şi că întreaga arhivă a bisericii în care cu siguranţă s-ar fi găsit
date importante din istoria satului a fost distrusă din neglijenţă, când
casa parohială a fost transformată în sediu G.A.C. şi apoi C.A.P. În sat,
descendenţi direcți din familia Ciuca nu mai există, doar la Cluj s-ar
mai afla ceva nepoţi de-ai Margaretei Ciuca care a avut doi fii, Liviu,
medic la Spitalul CFR Cluj şi Aurel (Relu) aviator, stabilit în Bucureşti.
Aşa se explică de ce astăzi oamenii în vârstă nu-şi mai amintesc de el.
Prezenţele lui Eugen, sau Jenu cum îi spuneau sătenii din Miluani, în
satul natal, după spusele lui Iovian Nica, au fost aproape inexistente.
Doar când un grup de consăteni care l-au trimis pe un văr de-al său,
Ioan Ciuca fiul lui Ioan Ciuca a lui Dănilă, la Bucureşti să-l roage să le
picteze Iconostasul biserici s-a reîntors în sat şi asta s-a întâmplat în
anul 1962, când a instalat Iconostasul însoţit fiind de un copil înfiat?
Această informaţie, privind copilul înfiat primită de la Nica Iovian nu
are susţinere documentară fiindcă din cercetările noastre reiese clar că
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sculptorul nu a avut urmaşi, se prea poate să fi fost însoţit, de Aurel,
fiul surorii sale Margareta, care era stabilit la Bucureşti. Pe locul unde a
fost casa în care s-a născut Eugen Ciuca, în prezent este construită altă
casă. Vechea casă a fost vândută de bunicul artistului unei rudenii de-a
sa, Ioan Ciuca a lui Dănilă.

În perioada anilor 1958-1960 a fost numit director al secţiei ,,Arta
Monumentală” a UAPR.
Sculptor, pictor, gravor de geniu, critic de artă, Eugen Ciuca este
produsul autentic al spaţiului din care provine, sacrul spaţiu primar din
care a preluat elementele vieţii spirituale cu vigoare, realizând pe
perioada cât şi-a desfăşurat activitatea în ţară lucrări de mare valoare
artistică, care l-au aşezat în rândul marilor valori ale artei universale. El
s-a format ca mare intelectual şi artist în atmosfera clujeană, mai apoi în
cea bucureşteană, pentru ca în cele din urmă să primească consacrarea
artei sale în Italia, de unde a fost universalizată. Una dintre aceste
lucrări este monumentul ,,Coloana festivă” amplasat în anul 1964 în
parcul de lângă Lacul Herăstrău din Bucureşti, în care îmbină ,,stilul
coloanei brâncuşiene cu cel al coloanei-totem pictate de Ţuculescu”,
după cum observă Sorana Georgescu-Gorjan.
Alte monumente aflate în Bucureşti sunt: ,,Delimitare” (Bucureşti, 1943), ,,Statui sport pentru stadion 1950” (Bucureşti ), dar și ,,Muzician
Enescu” (Slobozia - 1966). De asemenea are numeroase lucrări expuse
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în Muzeele din ţară: Muzeul de artă contemporană, unde expune 5
capete de marmură, policrome; Muzeul Militar Naţional Bucureşti:
,,Traian” (bust monumental); Galeria Naţională Maghiară, Budapesta
,,Figura cu flori” şi multe altele.

Eugen Ciuca - Coloana festivă
În anul 1967, Eugen Ciuca realizează monumentul ,,Dante Aligheri”
din Pontelongo, din ţinutul Padova din Italia, înalt de 8 metri. În anul
următor este invitat în fosta Jugoslavie la Simpozionul Internaţional de
sculptură ,,Forma Viva”. El reprezintă România la acest simpozion cu
sculptura în lemn ,,Columna Arhaică”. În anul 1968, datorită
tracasărilor venite din partea poliţiei politice comuniste din România,

142

aflat în Italia, Eugen Ciuca se hotărăşte să rămână în această ţară şi se
stabileşte la Veneţia. Nu avem informaţii despre faptul ca genialul
sculptor să fi luat legătura cu consăteanul lui, Silviu Crăciunaş, medic
de profesie şi avocat, născut tot la Miluani, în aceeași lună cu Eugen
Ciuca, dar cu un an mai târziu, stabilit în Marea Britanie, și care
publicase în Occident romanul ,,Urme pierdute” cu date furnizate din
ţară de către securitatea română, ce a făcut multă vâlvă în epocă.
Crăciunaş era spion român infiltrat de securitatea comunistă în diaspora
românească, având printre altele urmărirea obiectivului ,,Ioan Raţiu”,
cel care înfiinţase Uniunea Mondială a Românilor liberi” dar şi
urmărirea activităţi Comitetului Naţional Român de la Washington
condus de Vişoianu.
Înainte de plecarea în exil, Eugen Ciuca a propus forurilor
comuniste de atunci, răspunzătoare de soarta culturii româneşti al cărei
,,dirijor” era jdanovistul Leonte Răutu, realizarea unui ,,complex dacic”
la Deva, proiect la care erau invitaţi să participe toţi artiştii interesaţi să
se inspire din trecutul istoriei noastre. Pe lângă acest proiect, a propus
realizarea unui monument închinat lui Decebal, precum şi lucrarea
,,Gorunul lui Horea”. Cu toate că aceste proiecte nu au fost realizate,
ele dovedesc fără tăgadă preocuparea lui Eugen Ciuca pentru istoria
naţională, pentru demnitatea acesteia. Cert este că Eugen Ciuca, după
ce se stabileşte la Veneţia, înfiinţează şi deschide aici, în Piaţa ,,Sfinţii
Apostoli”, în apropierea Galeriilor de Artă, un studio unde îşi continuă
activitatea şi participă la numeroase expoziţii cu caracter individual,
lucrările lui fiind foarte căutate şi solicitate de mulţi colecţionari privaţi.

Eugen Ciuca-Carte pictată
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În Italia, unde, aşa cum am arătat mai sus, primeşte consacrarea.
Eugen Ciucă obţine Medalia de aur pentru ,,Dante”; Medalia de aur
pentru expoziţia personală ,,Divina Comedia” din care s-a inspirit în cel
puţin zece din lucrările sale; devine membru al Academiei ,,Tiberiana”
din Roma în 1973, iar după stabilirea la New York ,,fellow member and
entry in the book of honor American Bibliographical Institute”, ori
,,Nominated member of the Internaţional Association of Art (UNESCO,
Paris 1981).
De-acum, lucrările marelui sculptor vor face înconjurul lumii.
În decursul anilor petrecuţi în ţară colaborează cu cronici de artă la
revistele Tribuna din Cluj, Contemporanul, Luceafărul, iar apoi Revue
Roumaine (Paris) Romanian Bulletin (New York), Internaţional
Journal of the contemporany visual artist - Leonardo (Franţa), The
seven arts (India) etc.
În anul 1973 părăseşte Italia şi se stabileşte la New York. Ideea
pentru imigrarea în America i-a venit poate şi de la faptul că bunicul
său, Ioan Ciuca, a fost plecat la muncă câţiva ani acolo. În anul 1975
obţine cetăţenia americană. Odată stabilită reşedinţa în marea metropolă
americană, deschide un studio în Long Island NY. În anul 1976 în
perioada manifestărilor dedicate Revoluţiei Americane ridică şi dedică
sculptura ,,Harmony Universal” acestui eveniment, care îi aduce faima
şi în America, sculptura fiind pusă pe ecran la Casa Albă din
Washington, DC şi apoi a intrat în colecţia ,,Gerald R. Ford Museum”.
În America, Eugen Ciuca a fost numit profesor de artă la ,,Dowling
College-Oakdales-NewYork”.
În anul 1984, îşi mută reşedinţa de la Long Island NY, la NY Jakson
Heights-Oueens unde s-a retras definitiv în anul 1989 şi îşi va continua
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activitatea până aproape de finele vieţii sale pământeşti în 26
septembrie 2005. În aceeaşi perioadă, 1984, îşi mută reşedinţa sa
italiană de la Veneţia la Capripricio-Padova.
Tot în anul 1976, dedică peste 220 de picturi şi sculpturi lui ,,Dante
Aligheri”, expuse timp de patru lui la mormântul marelui poet
,,Chiostro Di Dante” din Ravena.
Eugen Ciuca în activitatea lui s-a inspirat şi din folclorul românesc.
A fost un maestru al sculpturilor în marmură policromă, granit, lemn,
onix, ceramică, bronz, cupru şi mozaic. A pictat multe tablouri pe
sticlă, acuarele, gravuri şi desene.
Pentru Eugen Ciuca ,,frumuseţea a devenit o necesitate culturală”.
Această sintagmă marele artist a folosit-o după ce a definitivat teoria sa
,,A patra dimensiune a artei” (Art’s forth dimension) al cărei
întemeietor este considerat. Potrivit acestei teorii, unanim acceptate pe
plan internaţional, ,,artistul are posibilitatea lărgirii gamei de exprimare,
inspirându-se atât din lumea realului, cât şi din universul conceptelor,
fără ca aceasta să-i influenţeze originalitatea”. În lucrările sale ,,Divina
Comedia” şi ,,Muzica Cosmică” eminentul artist demonstrează întregii
lumi artistice şi nu în ultimul rând lui însuşi că prin teoria sa, arta este
descătuşată şi dă posibilitatea ca artistul să-şi lărgească posibilităţile de
exprimare. Aşa dar, după Eugen Ciuca, a patra dimensiune a artei este
una conceptuală, adică una abstractă, ireală şi intelectuală, primele trei
fiind plastice şi formale.
Aşa cum afirmă şi Olga Sandu într-un articol publicat în România
liberă din 2 decembrie 2005, la 40 de zile de la decesul marelui artist
Eugen Ciuca (comemorarea a avut loc pe 5 noiembrie 2005 n.n.):
,,[…]a fost tot timpul convins de necesitatea unei revoluţii a
domeniului, a crezut în valoarea universală a artei, în puterea ei
umanizatoare, unificatoare, acolo unde graniţele politice sau geografice
despart. Nu întâmplător şi-a intitulat lucrările ,,Armonie universală”,
,,Germinaţie”, ,,Înflorire” etc.
Eugen Ciucă a lăsat moştenire posterităţii numeroase lucrări, multe
dintre ele aflându-se în marile Muzee ale lumii. După moartea sa, 83 de
sculpturi şi 150 de picturi au rămas în custodia celei care timp de 63 de
ani i-a fost alături, soţia sa Alice. La vârsta de 93 de ani, aceasta se
îmbolnăveşte şi este găsită în locuinţa ei din New York de către
Stephan Benedic, omul casei şi unul din cei mai apropiaţi prieteni a-i
lui Eugen Ciuca, în stare gravă. Acesta o internează de urgenţă în spital,
unde va şi deceda.
Stepahn Benedic participă în cursul acestui an la Tg. Jiu la
comemorarea a 140 de ani de la naşterea geniului de la Hobiţa şi
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vorbeşte despre un alt mare sculptor român stabilit în America şi tot la
New York, Constantin Antonovici, fost elev al lui Brâncuşi. De la
domnia sa am primit încălţămintea din imaginea de mai jos care a
aparţinut marelui sculptor, pentru care îi mulţumesc şi pe această cale. 3

Încălţăminte purtată de marele sculptor Constantin Brâncuşi
aflată în colecţia domnului Stephan Benedic din New York

3

Autorul mulţumeşte primăriilor din Hida şi Dragu, directorului
Şcolii generale din Hida, doamna prof. Lucia Clisan şi doamnei Viorica
Nota din Zalău şi nu în ultimul rând domnului prof. Ioan Ciuca din Dej
pentru receptivitatea de care au dat dovadă şi sprijinul acordat.
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DANA ANADAN

SĂRBĂTOAREA FLORIILOR LA CENACLUL
LITERAR ROMÂNESC “MIRCEA ELIADE” DIN
DENVER, COLORADO
Puţini sunt cei care ştiu că în „oraşul la altitudinea de o milă”
care este Denver, capitala Statului american Colorado,
comunitatea românească, în plină creştere, pulsează cultural prin
activitatea Cenaclului literar“Mircea Eliade“. Îniţiativa a
aparţinut acum 5 ani profesorilor Simona Sîrghie şi Sebastian
Doreanu, care organizează periodic în sala socială a Bisericii Sf.
Dimitrie cel Nou reuniuni culturale pe teme incitante. Păstrând
intimitatea unei structuri de cenaclu, participanţii nu sunt
numeroşi, dar foarte motivaţi să asigure reuniunilor un autentic
caracter interactiv, drept care textele literare pregătite din timp,
unele pentru recitare, altele pentru lectură, creează o stare
emoţională, ce ne poate aminti de lecţiile şcolilor din ţară, când
clasicii literaturii noastre erau la mare cinste şi capodoperele lor
memorate fără rezerve. Dacă ne-am referi numai la acest an, teme
ca Ziua naţională a poeziei. Mihai Eminescu, poet naţional sau
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universal sau Basarabia la răscruce de vânturi au trezit interesul
iubitorilor de cultură din zonă.
Sărbătoarea Floriilor în 24 aprilie 2016 a fost marcată în
comunitatea conaţionalilor noştri din Denver printr- o nouă
reuniune a Cenaclului literar românesc “Mircea Eliade“, având ca
invitată pe scriitoarea Anca Sîrghie, care a sosit cu braţele pline
de noutăţi din ţară, unde continuă şi după pensionare activitatea
didactică la Universitatea “Alma Mater” din Sibiu. Astfel, după
cartea-document Lucian Blaga şi ultima lui muză din 2015, care
tocmai a fost desemnată pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din
România, dar care fusese lansată la Cenaclul din Denver acum
un an, au urmat Radu Stanca. Profil spiritual, apărută în 2015 la
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă din Bucureşti, ediţie
îngrijită de Marin Diaconu şi Anca Sîrghie, cu o prefaţă de acad.
Eugen Simion, şi Radu Stanca. Evocări şi interpretări în evantai ,
Editura Technomedia, Sibiu, 2016, unde invitata cenaclului este
semnatara Cuvântului înainte intitulat În Sibiul lui Radu Stanca
la 95 ani de nemurire, realizatoarea majorităţii inteviurilor şi
îngrijitoarea volumului. Anca Sîrghie a mai semnalat faptul că au
apărut la Universitatea“Alma Mater” din Sibiu numerele 15 şi 16
ale publicaţiei “Lumina slovei scrise”, în care alături de autori
consacraţi sunt încurajaţi să scrie şi studenţii cu rezultate
deosebite în cercetarea ştiinţifică. Iată o iniţiativă unică în
peisajul universitar românesc, de care profesoara Sîrghie, ca
redactor coordonator, este foarte mulţumită. Într-un an când pe
toate meridianele românismului este comemorat Constantin
Brâncuşi, cadoul special pe care invitata l-a adus din ţară este
un DVD cu înregistrarea emisiunii radiofonice realizate de Mihai
Lungeanu cu titlul Infinitul Brâncuşi, rolul principal fiind
interpretat de actorul Ştefan Iordache, moment artistic care
marcase finalul carierei lui strălucite. S-a făcut propunerea ca
într-o viitoare reuniune a acestui an comemorativ, tema să fie
Revoluţia creată în sculptura contemporană de Constantin
Brâncuşi.
Deschizând reuniunea cu o prezentare a noilor apariţii,
profesorul Sebastian Doreanu, ca director al Cenaclului, a
semnalat prima ediţie în limba engleză a cărţii Romanul
adolescentului miop de Mircea Eliade, sub titlul Novel of a short-
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sighted adolescent, Istros Books, London, United Kingdom,
2016. Cartea aceasta a avut un destin aparte, căci textul
românesc al romanului a rămas inedit timp de 6 decenii, ca în
1990 la Editura Minerva să apară prima lui ediţie, prefaţată de
Mircea Handoca şi prezentată la Muzeul Literaturii Române din
Bucureşti. Un moment emoţionant a fost cel al prezentării unor
cărţi scrise de copii, respectiv Povestea celor trei căţeluşi,- The
Story of the 3 Puppies-o carte bilingvă de AlyssaSîrghie şi create
pentru cei mai mici cititori, ca The huggingtrees, de Laura Poole,
ilustrată de Ileana Barbu. Profesorul Sebastian Doreanu a
prezentat recenta cartea a scriitoarei Anca Sîrghie, care şi-a
dedicat o bună parte a activităţii de cercetare în domeniul istoriei
literare lui Radu Stanca, începând cu studiul monografic, teză de
doctorat, din care un amplu fragment a devenit volumul Radu
Stanca şi obsesia Thaliei, Ipostazele omului de teatru în 1996,
urmată de îngrijirea în colaborare cu Marin Diaconu şi prefaţarea
volumului Dăltuiri din 2012 şi a celorlalte două cărţi mai
recente, deja semnalate, care se constituie drept un reper
bibliografic important în exegeza scriitorului.
A urmat lansarea de carte recent publicată de Anca Sîrghie,
intitulată Radu Stanca. Evocări şi interpretări în evantai.
Cuvântul „evantai”, a observat Sebastian Doreanu, are multiple
semnificaţii, dacă îl raportăm la viaţa teatrului sau sugerând o
anumită structurare a celor două capitole, cel atât de amplu al
Evocărilor şi Interpretările, unde sunt însumate ultimele abordări
ale autoarei, prezentă la sesiuni ştiinţifice, simpozioane cu mereu
alte investigaţii făcute în universul creat de scriitorul regizor.
După opinia prezentatorului, noua apariţie de la Editura
Technomedia din Sibiu este o carte tulburătoare, datorită
mărturiilor făcute de actori, regizori, prieteni sibieni, unii dintre ei
nonagenari, cărora Anca Sîrghie le-a oferit ultima şansă de a
relata întâmplări din viaţa teatrului sibian şi a regizorului care a
dat strălucire spectacolului scenic. Amintirile soţiei, admirabila
actriţă Dorina Stanca, şi cele ale fratelui Octavian, care a fost ca
medic lângă Radu în clipa morţii, sunt fără îndoială cele mai
interesante, chiar cutremurătoare. Aşadar, o paletă de o mare
diversitate de prisme din care este privit Radu Stanca, o carte
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valoroasă pentru exegeza scriitorului şi pentru cititorii pasionaţi
de frumos.
Tema propusă pentru conferinţa anunţată pe afişul reuniunii
este Poezia Transilvaniei de la George Coşbuc la Ioan
Alexandru. Universitara de la Sibiu a punctat cele mai rodnice,
sub raport creator, momente din viaţa lui George Coşbuc, care se
cuvine să fie privit nu numai ca “poet al ţărănimii” şi monograf al
satului transilvănean, evocat liric în poeziile sale, de la Noapte
de vară, Numai una, Mama, Iarna pe uliţă, la O scrisoare de la
Muselin Selo, Moartea lui Fulger etc., ci şi ca un traducător de
literatură universală în limba română, precum Odiseea şi Eneida,
şi un cunoscător al cărţilor înţelepciunii indiene în limba
sanscrită. Stilizând experienţe avute la Năsăud şi la Gura Râului
din vecinătatea Sibiului, geneza poemului Nunta Zamfirei, care la impus pe G.Coşbuc în conştiinţa contemporaneităţii literare,
ilustrează modul cum poetul a valorificat tradiţia sempiternă a
românilor. În continuare,au fost evocaţi sensibilul Şt.O. Iosif,
Octavian Goga, “poetul Unirii”, Lucian Blaga cu evoluţia de la
Poemele luminii la Nebănuitele trepte şi ciclurile postbelice,
Aron Cotruş cu versul său aspru şi dârz. Oprit asupra colegului
primilor ei ani de facultate la Cluj, poetul Ioan Alexandru,
comentariul conferenţiarei a scos la lumină fapte de istorie
literară total necunoscute, privind modul cum talentul a răzbit în
lupta cu sărăcia materială,cu rigorile studiului universitar, astfel
ca puiul de ţăran din Ţopa Mică a Huedinului să devină un spirit
naţional, manifestat patriotic în ciclurile lui de „Imne”, şi chiar
universal, prin interesul pentru filozofia heidegerriană, pentru arta
bizantină, pentru limba şi străvechea civilizaţie ebraică, pentru
literatura biblică din care a tradus impecabil poemul Cântarea
cântărilor, prefaţat de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Ioan
Alexandru practica un gen de oratorie efervescentă, amintindu-l
pe marele profesor Nae Ionescu prin temele creştine dezvoltate.
Terminându-şi conferinţa, Anca Sîrghie a primit felicitările unor
participanţi la cenaclu. Între ei, doamna Ioana Ilieş a mărturisit:
“Eu am savurat grozav modul pasionat în care i-aţi evocat pe
poeţii noştri şi vieţile lor. Într-adevăr aveţi un dar de a aduce la
viaţa şi personalităţile oamenilor de geniu şi evenimentele lor.
Vă mulţumesc tare mult pentru această oportunitate.”
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Din partea Cenaclului literar românesc “Mircea Eliade“,
scriitoarei Anca Sîrghie i s-a oferit o Diplomă de Excelenţă
“pentru activitatea neobosită de promovare a valorilor româneşti
în Lumea Nouă (S.U.A. şi Canada) şi pentru înalta ţinută
academică a lucrărilor publicate de-a lungul vremii.“ Mulţumind
directorilor Cenaclului pentru acest semn de recunoaştere a
contribuţiei sale la cercetarea de istorie literară, distinsa doamnă a
mărturisit că este cu totul încântată de activitatea culturală care se
desfăşoară la Denver în comunitatea conaţionalilor noştri şi că ea
socoteşte Cenaclul “Mircea Eliade” o inimă ce pulsează
româneşte aici, în capitala statului Colorado, pe care o apropie în
felul acesta de ţară.
Momentul cel mai efervescent al evenimentului a fost recitalul
interactiv susţinut de câţiva membri ai cenaclului. Un grup coral a
cântat versurile poeziei La oglindă de G.Coşbuc şi tot din creaţia
marelui năsăudean comemorat la cei 150 ani de la naştere,
Monica Doreanu a ales Nunta Zamfirei, Eugen Stan a citit cu
emoţie Noi vrem pământ, Mariana Hortensia Croitoru a lecturat
poezia Nebuna. Georgeta Popa a citit Cântăreţilor de la oraş şi
Plugarul, Simona Sîrghie– impresionanta creaţieBătrânii,
toatedin opera lui Oct. Goga. Sebastian Doreanu a citit Horia de
Aron Cotruş, Alexandru Montano-Îzvorul, iar pr. Ioan Bogdan
Lumină lină, ambele de Ioan Alexandru.
Ca o înălţare în sacralitate, s-a ascultat în final melodia
compusă şi interpretată de Tudor Gheorghe la poezia lui Ioan
Alexandru Lumină lină, tocmai recitată, căci sub veghea crucii şi
a flăcării de lumânare care tronau pe ecran, altarul de biserică din
fundal dobândea pentru toţi participanţii la acest eveniment literar
noi dimensiuni. Am plecat de la Cenaclul literar românesc
“Mircea Eliade” cu convingerea că sărbătorirea Floriilor îşi
găsise la Denver expresia culturală cea mai adevărată, chiar cea
mai înălţătoare pentru iubitorii de frumos din comunitatea
conaţionalilor noştri.
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REMUS V. GRAMA

O SEARĂ LITERARĂ DE-A DREPTUL PASCALĂ, ÎN
CLEVELAND
„De la George Coșbuc la Ioan Alexandru” cu Anca
Sîrghie și recenta ei carte, prezentată de Aurel Pop.
În 17 mai, 2016, iubitorii români de literatură și frumos din
Cleveland, Ohio, și-au încălzit iarăși sufletul la o întâlnire cu
două personalități ale scenei culturale din România de astăzi, Dna prof. univ. dr. Anca Sîrghie de la Universitatea „Alma Mater”
din Sibiu și poetul, istoricul și publicistul Aurel Pop din Satu
Mare. Prin entuziasta purtare de grijă a Părintelui Remus Grama,
parohul Catedralei „Sfânta Maria” din Cleveland, și a enoriașelor
bisericii, seara literară a fost organizată sub egida cunoscutului
Muzeu Etnic și de Artă Românească, cel mai valoros din întreaga
diasporă a neamului nostru, datorită pieselor de colecţie pe care le
conţine. De mulți ani, din iniţiativa Părintelui Grama și a poetului
Mircea Ştefan, sprijiniți de numeroși iubitori de artă, astfel de
întâlniri definesc identitatea acestei prime comunități ortodoxe
din America, fondată încă din anul 1904.
Adunați în monumentala Sală a Blazoanelor, un spațiu cultural de
excepție, străjuit de un original „Altar al neamului românesc”,
sculptat în piatră de mari artiști români, participanții au cântat
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„Hristos a înviat”. Apoi, amfitrionul a salutat momentul prilejuit
de prezența în localitate a distinșilor oaspeți, care în zilele
precedente au luat parte la prima ediţie a Simpozionului
Internaţional de Istorie „Epaminonda Lucaciu” organizat de pr.
Petru Stânea de la Biserica greco-catolică „Sfânta Elena” din
Cleveland.
Cu mare putere de pătrundere și elocvență, Aurel Pop a prezentat
noul volum al scriitoarei sibience Anca Sîrghie, intitulat „Radu
Stanca. Evocări și interpretări în evantai”, publicat la Editura
Technomedia din Sibiu. Dintre capitolele cărţii,lansate cu o lună
în urmă la Cenaclul „Mircea Eliade” din Denver, Colorado, s-a
atras atenţia asupra valorii inestimabile a mărturisirilor făcute de
37 contemporani, îndeosebi actori ca Eugenia Barcan, Dorina
Stanca, Paul Mocanu, Ion Besoiu, Theodor Portărescu, Adela
Mărculescu, Dana Lăzărescu, Radu şi Geraldina Basarab, Lerida
Buchholzer, Dan Hândoreanu, regizori sau profesori, prieteni şi
cunoscuţi, care pot completa cu amintirile lor momente
importante din biografia poetului şi dramaturgului Radu Stanca.
Noul volum cuprinde şi un capitol de „Interpretări” ale unor
aspecte necunoscute din creaţia poetului, dramaturgului şi
regizorului Radu Stanca, rezultat al cercetării de istorie literară
din ultimii ani a profesoarei Anca Sîrghie, prezentă cu asemenea
teme la sesiuni ştiinţifice din diferite centre universitare. Se cer
semnalate şi „Reportajele” din finalul volumului, ele dovedind că
oraşul Sibiu deţine întâietatea în România ca centru al cercetării
şi sărbătoririi lui Radu Stanca prin manifestări culturale. Ataşat
volumului, un DVD cu spectacolul radiofonic al piesei „Hora
domniţelor” din anul 1969 la Cluj, când, în preambul, soţia
dramaturgului, actriţa Dorina Stanca, a făcut o mărturisire
emoţionantă despre geneza acestui text, rămas în manuscris, ca
toate celelalte 14creaţii dramaturgice nepublicate în timpul vieţii
scriitorului.
După o caldă introducere a Părintelui, Anca Sîrghie și-a hrănit și
transportat ascultătorii pe piscurile și meandrele mioritice ale
harului poeziei a doi poeți ardeleni, George Coșbuc, de la a cărui
naştere tocmai se împlinesc 150 de ani, și Ioan Alexandru,
gratificându-i cu momente inedite. Anii activităţii lui George
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Coşbuc la redacţia ziarului sibian „Tribuna” au fost cei mai
rodnici pentru creaţia sa poetică, atunci definitivându-se şi
capodopera lui, poemul „Nunta Zamfirei”, cu care tânărul
năsăudean s-a impus apoi în contemporaneitatea sa literară.
Criticul literar Titu Maiorescu scria succinct, dar edificator, în
cunoscutele lui Însemnări zilnice: ”Coşbuc cu eminenta sa poezie
Nunta Zamfirei”, iar Nicolae Iorga în „Istoria literaturii
româneşti” comenta: ”Apariţia Nunţii Zamfirei în fruntea
„Convorbirilor literare“, prin urmare cu decret de la Junimea, cu
pecetea lui Titu Maiorescu, a fost o revoluţie surprinzătoare…”.
George Coşbuc nu trebuie redus numai la rolul de a fi ilustrat,
după nota dominant elegiacă a versurilor lui M. Eminescu, prin
optimismul său, o nouă tonalitate, tonică, în poezia românească,
în care a exemplificat ca nimeni altul genul idilei şi a creat prima
monografie lirică a satului transilvan. Aşa cum se desprinde din
ediţia de „Opere alese”, realizată de prof. univ. Gavril Scridon în
anii 1966-1982, autorul „Firelor de tort” şi al „Cântecelor de
vitejie” a fostşi un rafinat cunoscător al literaturii universale, din
care, între altele, a tradus în româneşte epopeile „Odiseea” de
Homer şi „Eneida” lui Virgiliu, ca pentru a interpreta „Divina
Comedie” de Dante Alighieri el să înveţe limba italiană. Etichetat
drept „poet al ţărănimii” în contemporaneitate, George Coşbuc a
fost totodată un savant cunoscător al literaturii şi un şlefuitor cu
totul remarcabil al versului românesc.
Fostă colegă de facultate a lui Ioan Alexandru, la Universitatea
„Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca, Anca Sîrghie ne-a delectate cu
semnificative dezvăluiri biografice, contribuind cu inegalabilă
competență la o mai bună înțelegere a celui care a îndrăznit să fie
primul poet creștin de prestigiu în România anilor 1970 şi care la
Universitatea din Bucureşti a vorbit religios, tratând teme biblice
şi traducând Cântarea cântărilor în limba română. Cel mai
important poet imnograf al literaturii noastre a fost şi un orator
înflăcărat, care a făcut din cinstirea marilor personalităţi ale ţării
un target al colindului său prin lume.
Participanții, dovedind cât de bine au memorat în anii de şcoală
poeziile lui G. Coşbuc, au recitat cu mare entuziasm din versurile
care de acum caracterizează ethosul românesc intracarpatic, iar
cântărețul Gheorghe Lateş ne-a înălțat inimile cu sublima sa
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voce, interpretând cunoscute versuri ale poetului din Hordou.
Apoi Părintele Grama a evocat vizita poetului senator Ioan
Alexandru în Cleveland. Seara s-a încheiat cu proiectarea
poemului alexandrian „Lumină Lină”, în magica interpretare
muzicală a maestrului Tudor Gheorghe.
Luând cuvântul, poetul Mircea Ştefan a mărturisit că acum patru
ani, când a invitat pe scriitoarea Anca Sîrghie prima dată la
manifestările culturale de la Cleveland, unde a iniţiat şi un
cenaclu literar, care este tot mai activ, a intenţionat să facă un
cadou

comunităţii românilor din Ohio, şi acum este bucuros să afirme că
a reuşit, cu adevărat. Oricând invitata seratei este binevenită la
Cleveland şi pe viitor, aşa cum se simte onorat să fi găzduit pe
Aurel Pop, publicistul,editorul, istoricul şi poetul de la Satu Mare
la cea dintâi vizită făcută în America. Părintele a binecuvântat
ospitalitatea doamnelor care au preparat produsele oferite la
recepția seratei și a felicitat pe Mihaela Hetruc, care a asigurat
regia tehnică. Amfitrionul manifestării a rostit o înălțătoare
rugăciune pentru sufletele celor doi poeţiardeleni comemoraţi. La
final, doamna Anca Sîrghie a oferit autografe pe exemplarele de
carte puse la dispoziţia participanţilor, astfel că alături de volumul
„Radu Stanca. Evocări şi interpretări în evantai” s-a aflat şi
„Lucian Blaga şi ultima lui muză”, pentru care în ţară Anca
Sîrghie va primi chiar zilele următoare Premiul Uniunii
Scriitorilor din România pe anul 2015.
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Prezența în Cleveland a acestor două personalități ale literaturii și
culturii noastre a produs o caldă efuziune de artă și lumină în
inimile celor ce simt, alături de George Coșbuc, că sunt și ei –
oriunde s-ar afla – „suflet din sufletul neamului” nostru
românesc.
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