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Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

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

EMINESCU ŞI ARDELENII1
Eminescu a petrecut o parte din copilăria lui sub purtarea de grijă
a lui Aron Pumnul, care pentru el era unul dintre cei mai vrednici şi
mai liniştiţi oameni. În urmă a trecut la Sibiu, unde avea un frate mai
mare, care studia drepturile la atunci germana Academie de drepturi
de acolo. După testimoniul şcolar pe care l-am găsit între hârtiile lui,
el a trecut a treia clasă gimnazială la Sibiu, de unde a trecut apoi la
Blaj. În urmă fratele său s-a mutat la Timişoara ca avocat şi nu mai
încape îndoială că Eminescu a trăit un timp oarecare în Banat. Mai
târziu a stat câtva timp la Beiuş.
Deşi dar moldovean, Eminescu a petrecut o însemnată parte din
copilăria şi tinereţele lui în mijlocul românilor din împărăţia
habsburgică, la dânşii, în Familia lui Iosif Vulcan, şi-a început
1

Articol apărut în ,, Tribuna „ an. XIII, 1909, nr. 129. În acelaş număr al
revistei, au mai semnat articole omagiale cu ocazia împlinirii a douăzeci de
ani de la moartea marelui poet: Nicolae Iorga, Alexnadru Vlahuţă şi Ion Luca
Caragiale. Articolul lui Slavici reprodus de noi a fost extras din volumul:
Slavici-Amintiri-Editura pentru literatură-1967, pg. 590-592.
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activitatea literară, în Federaţiunea lui Roman a publicat primele
articole politice, şi între contemporanii lui nu era nici unul care îi
cunoştea ca dânsul pe românii de pretutindeni din propria lui
intuiţiune. El a fost cel mai adevărat reprezentant şi cel mai zelos
propagator al simţământului de unitate naţională de la noi.
Simţământul acesta s-a dezvoltat şi l-a împins la fapte în timpul
celor trei ani petrecuţi la Viena, unde-şi urmau studiile tineri din toate
ţările cu poporaţiune română, îndeosebi şi macedonieni.
În 1869, când noi am venit la Viena, studenţii români erau
dezbinaţi, după temperament şi după aspiraţiunile din ei, în două
societăţi academice. Mai ales în urma stăruinţei lui şi a amicilor de la
Cernăuţi. De la Sibiu şi de la Blaj, aceste două societăţii au fost
desfiinţate şi s-a constituit societatea România jună, care l-a şi ales
secretar în primul ei comitet.
Tot în urma lui şi a amicilor săi a fost pusă la cale serbarea de la
Putna, care a fost prima acţiune la care au luat parte români de
pretutindeni, şi în gândul nostru era punctul de plecare pentru o
organizare statornică a studenţimii române de la toate universităţile.
Şi în comitetul central instituit pentru punerea la cale a acestei serbări
a lucrat Eminescu ca secretar.
Lucrând alăturea cu dânsul în ambele comitete, mi-l aduc
aminte cu câtă însufleţire stăruia să înfruntăm toate greutăţile
mergând mereu înainte şi cât de nestrămutată îi era încrederea în
puterea de viaţă a neamului românesc.
Erau cu toate acestea mulţi cei care nu-l puneau în rândul
naţionaliştilor adevăraţi.
Conservator prin firea lui, crescut la Cernăuţi şi admirator al lui
Şaguna, el era, cum se zicea atunci ,,schwarz-gleb” , îndărătnic, nu-i
ura ci-i dispreţuia pe unguri ca pe nişte smintiţi şi lua în bătaie de
joc pe aşa - numiţii ,, iredentişti‖, precum şi pe franţuziţii, care
făceau paradă de naţionalism avântat.
Pentru dânsul chestiunea română era culturală şi numai culturală,
şi primejdia cea mare era ca nu cumva, traiul sub înrâuriri culturale
deosebite, încetul cu încetul să ne diferenţiem şi să ne înstrăinăm
unuii de alţii. După părerea lui, înrâurirea franceză ne strică minţile
întocmai ca cea bizantină, cea germană ne zăpăceşte şi ne porneşte
spre exagerări. Diferenţierea se şi produsese, încât în România nu mai
putea nimeni să citească ceea ce se scria în Ardeal, iar în Ardeal nu
mai citea nimeni ceea ce se scria în România, căci nu numai în limbă,
ci şi în felul de a gândi şi de a simţi erau mari deosebiri între românii
din cele două părţi ale Carpaţilor.
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El combătea deci cu multă îndârjire orice înrâurire culturală
străină, nu admitea ca oameni străini de neamul nostru să ieie parte la
lucrarea noastră intelectuală şi stăruia să luăm inspiraţiune din viaţa
sufletească a poporului, care e pretutindeni acelaşi, şi să scriem aşa ca
toţi românii să înţeleagă.
Admitea că conducerea vieţii noastre culturale nu pot s-o aibă
decât românii din România, dar susţinea că viaţa noastră naţională
se reazimă pe virtutea ardelelnilor îndărătnici, care au păstrart mai
bine decât orişicare alţi fraţi ai lor firea specială românească, felul de
a vedea şi de a simţii al românului, precum şi credinţele, obicieiurile
şi apucăturile rămase din bătrâni.
Totdeauna dar, şi astfel şi la Putna, când se puse în discuţiune
chestiunea înfiinţării unui organ naţional pentru susţinerea intereselor
comune întregului neam românesc, el a stăruit ca acel organ să se
înfiinţeze la Sibiu, dar să colaboreze la el scriitori de pretutindeni.
De aceea încă de pe atunci mulţi îl socoteau ardelean şi, în urmă,
când lucram împreună la Timpul, nu odată i-au aruncat adversari
pripiţi vorba că e un om ,,de pripas‖ în România şi nu i se cuvine să
se amestece în treburile ţării ce-i dă ospitalitatea.
Eminescu socotea pretutindeni stricată clasa cultă română, aşanumita pătură superpusă, şi nu-şi făcea iluziuni în ceea ce priveşte
dezvoltarea noastră politică. ,, Vom înainta-zice el cu toată ticăloşia
noastră, căci n-avem încotro: iarba creşte şi ea fără nici o purtare de
grijă dacă dă Dumnezeu ploaie‖. Despre un avânt în viaţa politică a
românilor nu putea să fie vorba decât după ce se va fi restabilit
unitatea culturală şi va fi urmat renaşterea morală pe care o visa el.
Azi, când se împlinesc 20 de an de la moartea lui, putem să ne
dăm seama dacă el avea sau nu dreptate.
Un lucru e neîndoios: că îndeosebi românii din regatul ungar au
dat politiceşte îndărăt, încât stau neasemănat mai rău de cum stăteau
în timpul când Eminescu îşi urma lucrarea. Unitatea culturală, cu
toate acestea, s-a restabilit, şi vorba e, numai s-o păstrăm şi de aici
înainte, lucrând în viaţa sufletească cu toţii împreună. Renaşterea
morală va urma şi ea dacă, dându-ne seama că de la ea atârnă viitorul
neamului nostru, o vom voi cu toţii. Iar celelalte sunt lucruri de
puţină importanţă.
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MIHAI EMINESCU

Junii corupţi
La voi cobor acuma, voi suflete-amăgite,
Şi ca să vă ard fierea, o, spirite-ameţite,
Blestemul îl invoc;
Blestemul mizantropic, cu vânăta lui gheară,
Ca să vă scriu pe frunte, ca vita ce se-nfiară
Cu fierul ars în foc.
Deşi ştiu c-a mea liră d-a surda o să bată
În preajma minţii voastre de patimi îmbătată,
De-al patimilor dor;
În preajma minţii voastre ucisă de orgie,
Şi putredă de spasmuri, şi arsă de beţie,
Şi seacă de amor.
O, fiarbă-vă mânia în vinele stocite,
În ochii stinşi de moarte, pe frunţi învineţite
De sânge putrezit;
Că-n veci nu se va teme Profetul vreodată
De braţele slăbite, puterea leşinată
A junelui cănit.
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Ce am de-alege oare în seaca-vă fiinţă?
Ce foc făr-a se stinge, ce drept fără să-mi minţă,
O, oameni morţi de vii!
Să vă admir curajul în vinure vărsate,
În sticle sfărâmate, hurii neruşinate
Ce chiuie-n orgii?
Vă văd lungiţi pe patul juneţii ce-aţi spurcat-o,
Suflând din gură boala vieţii ce-aţi urmat-o,
Şi arşi pân-în rărunchi;
Sau bestiilor care pe azi îl ţin în fiară,
Cum linguşiţi privirea cea stearpă şi amară,
Cum cădeţi în genunchi!
Sculaţi-vă!… căci anii trecutului se-nşiră,
În şiruri triumfale stindardul îl resfiră,
Căci Roma a-nviat;
Din nou prin glorii calcă, cu faţa înzeită,
Cu faclele nestinse, puterea-i împietrită,
Poporul împărat.
Sculaţi-vă!… căci tromba de moarte purtătoare
Cu glasul ei lugubru răcneşte la popoare
Ca leul speriat;
Tot ce respiră-i liber, a tuturor e lumea,
Dreptatea, libertatea nu sunt numai un nume,
Ci-aievea s-a serbat.
Încingeţi-vă spada la danţul cel de moarte,
Aci vă poarte vântul, cum ştie să vă poarte
A ţopăi în joc!
Aci vă duceţi valuri în mii batalioane,
Cum în păduri aprinse, mânat în uragane,
Diluviul de foc.
Vedeţi cum urna crapă, cenuşa reînvie,
Cum murmură trecutul cu glas de bătălie
Poporului roman;
Cum umbrele se-mbracă în zale ferecate,
Şi frunţile cărunte le nalţă de departe
Un Cezar, un Traian.
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Cad putredele tronuri în marea de urgie,
Se sfarmă deodată cu lanţul de sclavie
Şi sceptrele de fier;
În două părţi infernul portalele-şi deschide,
Spre-a încăpea cu mia răsufletele hâde
Tiranilor ce pier!
În darn răsună vocea-mi de eco repeţită,
Vă zguduie arama urechea amorţită
Şi simţul leşinat;
Virtutea despletită şi patria-ne zeie
Nu pot ca să aprinză o singură scânteie
În sufletu-ngheţat.
Şi singur stau şi caut, ca uliul care cată
În inima junimii de viaţa-i dezbrăcată
Un stârv spre-a-l sfâşia;
Ca pasărea de zboru-i din ceruri dizmeţită,
Ca muntele ce-n frunte-i de nouri încreţită
Un trăsnet ar purta.
Dar cel puţin nu spuneţi că aveţi simţiminte,
Că-n veci nu se îmbracă în veştede vestminte
Misteriul cel sunt;
Căci vorba voastră sună ca plâns la cununie,
Ca cobea ce îngână un cânt de veselie,
Ca râsul la mormânt.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA
COMUNISMULUI (II)
Aşa cum aminteam şi în articolul din numărul precedent al
revistei noastre, epurarea roşie nu avea cum să-l ocolească pe marele
filosof român Lucian Blaga.
Transformările ideologice survenite după cel de al II-lea
război mondial şi-au pus amprenta pe mulţi dintre intelectualii români
valoroşi şi opera lor. Ocupaţia comunistă din ,,ziua neagră de 23
august 1944‖ adusă de ,,noaptea‖ stalinistă a contribuit ulterior la
biblioteci desfiinţate, la cărţi arse, la cărţi interzise, scriitori arestaţi,
condamnaţi şi întemniţaţi, mulţi sfârşind în temniţele comuniste
fiindcă nu au aderat la ideologia lui Lenin şi Stalin. De aceste
atrocităţi n-au fost scutiţi nici foştii colaboratori ai autorului ,,Eonul
dogmatic‖: I. D. Sârbu, conferenţiar, Liviu Călin şi Nicolae
Mărgineanu, profesori la Universitatea din Cluj, ca să-i amintim doar
pe aceştia, care au fost excluşi din rândul cadrelor universitare,
arestaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare. Motivul: acelaşi,
neacceptarea ideologiei comuniste.
Literatura română, aşa cum scrie şi Paul Goma în cartea
sa ,,Amnezia la români‖, devine un: ,,Miracol, în continuare, pentru
că, în primele patru decenii ale acestui secol (secolul al XX-lea n.n.)
literatura română ajunsese sincronă cu literaturile occidentale, în
special cu cea franceză - coabitând, fireşte, cu şcoli, curente
tradiţionaliste. [...] câţiva ,,maeştri‖ au fost recuperaţi şi puşi să spună
şi să scrie contrariul a ceea ce scrisese ei, contrariul bunului simţ şi al
13

adevărului, al frumosului. Şi brusc, ,,din nimic‖, la începutul anilor
60, o explozie a poeziei, dramaturgiei, a eseului, apoi al prozei...‖.
Cunoscută şi apreciată în Occident, opera lui Blaga devine, în
perioada jdanovistă şi apoi a realismului socialist, inacceptabilă,
interzisă. Omul Blaga şi opera s-a filosofică, poetică, eseistică devin
cosmopolite pentru regimul roşu, ,,Poetul devine duşman al poporului
- cum spune Eugen Negrici în cartea sa ,,Literatura română sub
comunism: 1948-1964‖ - dacă ignoră principiile accesibilităţii
absolute, a exprimării simple, populare, naturale şi cedează tentaţiilor
livrescului, ermetismului, formalismului sau lasă loc, fie şi din
neputinţa, unei singure secvenţe obscure‖.
În perioada la care ne referim, nu numai opera filosofică a lui
Lucian Blaga a fost considerată cosmopolită, ci şi dramaturgia sa.
Din punct de vedere al ideologiei comuniste, noul teatru
trebuia să fie în România cel ,,democrat-popular‖. Repertoriul trebuia
ales în ,,spiritul democraţiei populare‖ iar tematica fixată neapărat pe
concepţia ideologică pe care o fixa partidul comunist. Această
concepţie urmărea să pună capăt vechilor tradiţii din teatrul românesc
cu tematică ,,decadentă‖, ,,mistică‖, ,,şovină‖.
Începând cu anul 1953, Secţia de Propagandă şi Agitaţie a
Partidului Muncitoresc Român (cum se numea atunci partidul
comunist), Leonte Răutu şi Iosif Chişinevski luau o atitudine dură
faţă de ţările imperialismului ,,anglo-saxono-american care turnau
hârdaie de noroi asupra scriitorilor din R. P. R. pentru că dau sprijin
luptei noastre în domeniul cultural-ideologic‖. Ideologii comunişti,
sesizând diferenţa dintre cele două culturi, occidentală şi răsăriteană
din ţările ocupate de armata sovietică, încep, aşa cum scrie şi criticul
şi istoricul de teatru Marian Popescu în lucrarea sa ,,Scenele teatrului
românesc, 1945-2004‖ (p. 84) să înlocuiască repertoriile teatrelor
noastre cu piese de teatru aparţinând Luciei Demetrius, Mihai
Davidoglu etc. care reflectau noua conştiinţă socială‖. Ulterior au fost
atraşi în acest ,,miracol‖ comunist, Camil Petrescu, Mircea
Ştefănescu, Alexandru Kiriţescu, Tudor Şoimaru, Victor Eftimiu,
Aurel Baranga ş.a.m.d.p. Desigur, mutaţii majore au avut loc şi în
conducerile teatrelor din România, vechile conduceri fiind înlocuite
cu oameni noi, ataşaţi ideologiei comuniste, care trebuiau să
îndeplinească sarcinile impuse de partidul unic.
În acest context ideologic, Lucian Blaga este pus la index şi în
ceea ce priveşte dramaturgia sa. Piesele sale nu mai figurează în
repertoriul marilor teatre din ţara noastră. Dramaturgia lui era
blamată şi considerată mistică, indezirabilă pentru ideologia
comunistă, lipsită de conformitate ideologică. ,,Abătându-se de la
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tradiţia şi rolul ei educativ, între cele două războaie mondiale, drama
istorică a lui Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Mircea Dem.
Rădulescu, Ion Luca, transformă drama istorică într-un pretext de
teatru psihologic care se îndepărtează de semnificaţiile faptelor
istorice, care idealizează viaţa feudală, devenind în fond pledoarii
pentru filosofia decepţionismului, pentru filosofia idealistă, înlocuind
eroii naţionali şi conflictele sociale cu elemente de mitologie păgână,
cu obsesiile mistice ale evului mediu bizantin, cu fatalismul care
încearcă să inoculeze faţă de problemele sociale‖. (Cf. Teatrul în
România după 23 august 1944, p. 114).
În anul 1959 apare o sinteză a teatrului românesc în care
filosoful de la Lancrăm este trecut din nou sub tăcere. În anul 1960, la
sugestia lui Mircea Eliade, viitorul academician italian Rosa Del
Conte, care cunoştea atât pe Blaga cât şi opera sa de pe timpul cât a
predat la Universitatea clujeană, face un referat prin care propune
Academiei Suedeze să acorde Premiul Nobel filosofului român
Lucian Blaga. Regimul comunist de la Bucureşti nu agreează ideea şi
nici nu o susţine, aşa cum se va întâmpla, peste câţiva ani, cu un alt
mare poet român Nichita Stănescu, iar după anul 1989 în
democraţia ,,originală‖ cu Marin Sorescu. În deceniul al şaptelea a
secolului trecut, familia lui Lucian Blaga, mai ales prin fiica sa Ana
Dorica Bugnariu (alias Dorli Blaga), depune eforturi enorme pentru a
obţine reintegrarea operei marelui poet, filosof şi dramaturg în
circuitul valorilor culturii româneşti şi ridicarea interdicţiei privitoare
la dreptul de semnătură. Se ştie că Blaga a murit la 6 mai 1961 şi cu
opera sa în bună măsură, interzisă. Dorli Blaga intervine pe lângă
ideologul comunist Leonte Răutu să aprobe solicitările sale
referitoare la ridicarea interdicţiei. Cel care stabilise anatema de
mistic şi idealist operei lui Blaga, socoate că un Blaga mort ,,nu mai
reprezintă un pericol şi aprobă ridicarea interdicţiei privitoare la
publicarea operei sale, inclusiv a pieselor sale de teatru. După
această ,,mărinimie târzie‖ a ideologului, în anul 1964, Teatrul de
Stat din Timişoara va pune în scenă, piesa Anton Pann, în regia lui
Veakis, decorurile fiind realizate de către Elena Pătrăşcanu-Veakis,
marginalizată şi ea după uciderea lui Lucreţiu Pătrăşcanu de către
camarazii săi comunişti, dar acceptată totuşi în teatru. Jucarea pe
scena teatrului timişorean a piesei lui Blaga a stârnit un interes imens
pentru spectatorul bănăţean, fapt ce determină conducerea teatrului ca
la acest eveniment să invite pe soţia poetului Cornelia Blaga şi pe
fiica sa Dorli Blaga. (Cf. interviului luat de Cristian Vasile în 2010
lui Dorli Blaga).
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Încet, dar sigur, prin lupta dusă de familia sa, Blaga a reuşit şi
prin valoarea sa imensă să fie redat culturii româneşti. În numerele
următoare vom relata alte aspecte din viaţa şi opera lui Blaga în
perioada comunistă. Nu avem pretenţia că facem prin aceasta un
rechizitoriu perioadei comuniste, dar considerăm că tinerii au dreptul
să cunoască adevărul despre marginalizarea marelui filosof într-o
perioadă neagră din istoria poporului român.

Lucian Blag a şi soţia sa Cornelia împreună cu fiica lor Dorica Ana
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DANIELA GÂFU

DIALOG CU DORU DINU GLĂVAN

– O CĂLĂTORIE PE UNDE SONORE –
Sunt, cred, puţini dintre cei trecuţi de 40 de ani care să nu fi
auzit de sloganul „Radio Reşiţa, Dragostea Mea!‖. Un post public
regional de radio, dintre cele mai ascultate şi cunoscute nu doar prin
aria de acoperire, cât mai ales prin diversitatea programelor, care a
reuşit să se remarce prin vocea inconfundabilă a lui Doru Dinu
Glăvan.
Mărturie rămâne spunerea, adresată în pragul pensionării
colegilor săi reşiţeni, după 44
de ani de activitate la Postul
regional Radio Reşiţa, al
cărui fondator rămâne: „Este
greu să te desparţi de
această meserie extraordinar
de frumoasă pe care am
purtat-o cu onestitate şi
decenţă şi am primit înapoi,
prin intermediului radioului
public,
o
binemeritată
recunoştinţă din partea
ascultătorilor.
Deşi
mă
pensionez, voi rămâne o
persoană activă, permanent cu sufletul şi gândul la radio”.
Aveam să-l cunosc în urmă cu trei ani la Bucureşti, când m-a
invitat să particip la prima (10 decembrie 2013, la teatrul Mignon din
Bucureşti) dintre acum tradiţionalele serate „Eminescu, jurnalistul‖
17

pe care Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR) le
organizează lunar. S-a jucat atunci piesa de teatru „Interviu cu Mihai
Eminescu‖ aparţinând scriitorului şi jurnalistului Miron Manega. Era
startul unor întâlniri şi dezbateri publice în care articolele
eminesciene din ziarul „Timpul‖ şi opera sa per ansamblu continuă să
suscite polemici şi astăzi.
Cu o ţinută atletică, extrem de implicat în organizare, politicos,
decent în spaţiul public, aş spune fermecător, preşedintele UZPR m-a
impresionat din prima clipă. Începusem să comunicăm de parcă ne
cunoşteam de când lumea. Firesc, UZPR avea să devină curând şi
familia mea, iar Doru Dinu Glăvan un minunat prieten. De atunci,
avem un dialog constant, iar proiectele comune nu au întârziat să
apară. Regretul meu, în acest moment, este faptul că nu am reuşit să-i
pun în braţe darul pe care-l merita: un volum aniversar. Fiindcă există
oameni care merită să fie omagiaţi. Un act de cinstire, un gest
simbolic, un buchet de garofiţe în pragul lunii Cireşar…
Minunat Om, reputat jurnalist, îndrăzneţ lider, spirit
întreprinzător, manager abil, Doru Dinu Glăvan fascinează la fel şi la
cei 70 de ani pe care-i împlineşte pe 7 iunie (n. 7 iunie 1946 la
Timişoara). Un excelent prilej de a ne bucura de prezenţa unui om de
radio cu o carieră impresionantă. Peste 50 de ani, fiindcă nu uităm şi
cei 6 ani de activitate la Radio Timişoara. Original prin cutezanţa
viziunii, reuşeşte să îmbine cu uşurinţă şi profesionalism pasiunea
pentru radio cu cea pentru sport. S-a dedicat prioritar disciplinelor
olimpice - atletism, gimnastică, nataţie -, comentând pentru români
de la campionatele naţionale (copii, juniori şi seniori), Jocurile
Balcanice, Campionatele Europene şi Mondiale, până la Jocurile
Olimpice. A servit, cu aceeaşi dăruire şi pricepere, presa scrisă şi cea
audiovizuală, fiind recunoscut ca un frenetic şi entuziast jurnalist,
preţuind viaţa şi oamenii.
Într-un apogeu al carierei a fost ales preşedinte al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România, dovedindu-şi cu prisosinţă
ataș amentul ș i grija faț ă de colegii de breaslă. După patru ani de
mandat reuș eș te, în sfârşit, să aducă jurnalismului recunoaşterea, de
către autorităţi, a calităţii de creaţie. Un lucru fundamental pentru
întreaga breaslă, apreciată ca atare. De-a lungul impresionantei sale
activităț i a fost distins cu zeci de premii şi diplome individuale ș i
colective, rămânând o voce distinctă în jurnalismul românesc.
La mulţi ani, maestre!
La mulţi ani, drag prieten!
Iaşi, sfârşit de mai 2016
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IRONIM MUNTEAN

O VIZIUNE A POEZIEI
Poetă discretă şi cultivată, din generaţia lui Nichita Stănescu
(Poezii, 1960, Paradis arhaic, 1969, Anotimpuri, 1977, Galeria cu
antichităţi, 2013), prozatoare înscrisă creaţiei de frontieră (romanul
epistolar „Viaţa ca reprezentare‖, Ed. Junimea, Iaşi, 2012 conţine
„elemente biografice, prezentarea realităţii interioare, însemnările
zilnice într-un spaţiu şi timp‖), Maria Pavnotescu a fost, aproape
jumătate de secol, o eminentă profesoară de limba şi literatura
română la Colegiul Naţional „Sfântul Sava‖ din Bucureşti şi autoare a
unora dintre cele mai valoroase manuale şcolare pentru liceenii din
perioada postbelică. Critica şi istoria literară le-a practicat din raţiuni
eminamente didactice, fapt evidenţiat şi de „istoria” acestui original
volum: „O viziune a poeziei‖, apărut postum, prin grija fiicei sale
Roxana Pavnotescu (trăitoare la New York, de profesie informatician,
dar scriitoare „poliedrică” – poetă, romancieră, eseistă, cronicar
dramatic şi cinematografic) în Colecţia „Efigii”, a Ed. Junimea, Iaşi,
2015 (cu Note de lectură de Roxana Pavnotescu, Cuvânt înainte de
prof. D. Micu, îndrumătorul ştiinţific în pregătirea doctoratului
susţinut la facultatea de litere a Universităţii Bucureşti în 1975 cu
teza: Direcţii în poezia contemporană şi În loc de prefaţă, semnat de
Maria Pavnotescu).
Incursiunea Mariei Pavnotescu în universul liricii postbelice
pe durata unui pătrar de veac (1950-1975) s-a născut, după cum
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mărturiseşte autoarea, „dintr-un sentiment de dezaprobare generat de
atitudinea unor profesori din liceele noastre în raport cu fenomenul
poetic actual. Descumpăniţi în faţa sensurilor schimbate în lumea
cuvintelor în faţa metamorfozelor petrecute în viaţa metaforelor şi
simbolurilor şi rezistenţei la ce este nou, predau capitolele destinate
poeziei actuale cu rezerve şi cu multă prudenţă‖ (p. 19). Radiografia
analitică riguroasă a evoluţiei poeziei româneşti postbelice de până în
1975, se constituie într-un document reprezentativ al epocii
cuprinzând concomitent valorile lirice esenţiale grupate în direcţii,
tendinţe şi întemeindu-se pe parcurgerea a peste 450 de volume de
poezie (aparţinând nu numai celor 56 de poeţi portretizaţi ci şi altor
vreo 20, reprezentanţi ai perioadei) şi luând în considerare opiniile
critice de valoare existente în epocă (cca 30 de autori români sunt
menţionaţi la Bibliografie).
De altfel demersul analitic şi critic al Mariei Pavnotescu în
acest volum original şi curajos (pentru contextul politic abuziv,
dictatorial) este susţinut şi de o temeinică stăpânire a categoriilor
estetice ale poeziei autentice, ale lirismului european (la Bibliografie
figurează 12 titluri şi autori de lucrări de Poetică, Retorică, structura
liricii, anatomia şi conceptele criticii, curente literare, istoria poeziei
vivante de astăzi) şi denotă abordarea dezinhibată de critică
comparativă a fenomenului poetic românesc, formulând judecăţi de
valoare răspicat despre poeţii pe care-i consideră valoroşi şi neezitând
să taxeze neîmplinirile, indiferent de aprecierile oficiale pentru poeţii
consacraţi. Diagnosticul de „poet autentic‖ este dat după o
îndelungată cumpănire, stăruitoare analiză a textului poetic, dar în
legătură cu aclamaţii zilei să constate că chiar dacă „prin gestul liric
a impulsionat evenimentul aclamând ponderat sau euforic momentul
istoric... reuşeşte să revele doar cu intermitenţe semnificaţia majoră,
supra-istorică a momentului” (p. 41, Mihai Beniuc). Şi „Eugen
Jebeleanu este un poet autentic, un poet tragic, un poet al iubirii, un
poet al mesajului civic. El susţine un întreg univers cu exemple
concentrate şi simboluri şi alegorii care pledează pentru nobleţea
omului şi a împărţirii lumii justiţiar, ca într-o fabulă modernă în buni
şi răi, sancţionând nedreptatea în orice manifestare a ei” (p. 44), dar
în obsedantul deceniu a cultivat poemele ample, de accentuat
militantism social, în care însă „realizarea estetică lasă de dorit”.
De astfel, întregul volum a fost călăuzit de gândul: „să
mediteze la efortul poeţilor de a transcende evenimentul imediat din
actualitatea politico-socială, istoria, formulările teoretice şi
programatice, în lumina unor semnificaţii generale cuprinse într-un
limbaj în care cuvântul să reziste timpului” (p. 17) spre a ajunge la o
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judecată de valoare. Maria Pavnotescu este conştientă că mişcarea
poetică actuală este fenomen în devenire, vivant, îşi concepe studiulsinteză în viziunea lui Piere de Boisdeffre (autorul celebrei istorii
literare: Une anthologie vivante de la littérature d’oujurd’hui,
Librairie Academique Perrin, Paris, 1962, tradusă în româneşte în
1972 – ediţia a şaptea – şi publicată la Editura Univers), volum
menţionat la Bibliografie.
Din poezia postbelică analizată a sfertului de secol XX,
autoarea selectează poeţi notabili pentru anii tranziţiei 1945-1948
când coexistă structurile lirismului interbelic cu textele ideologizante,
angajate politic, în afara esteticului, simple versificări dogmatice,
fotografiind mimetic noua realitate socială, netransfigurată artistic.
Acest pătrar de veac este divizat în două secţiuni: obsedantul deceniu
(1950-1960), când prevalează poezia de altitudine civică, în formula
reportajului amplu versificat şi 1960-1975 când esteticul este
restaurat, condiţie esenţială a lirismului autentic, universul poetic
lărgindu-se neocolind nimic din ceea ce este specific omului şi deci
poeziei. Această nouă viziune asupra poeziei se prefigurează în prima
secţiune prin prezenţa (după 1955) lui Tudor Arghezi (cu 1907 –
peisaje şi Cântare omului), George Bacovia şi Lupta cu inerţia
declanşată de „buzduganul generaţiei‖ – Nicolae Labiş, ori
„Resurecţia baladei” iniţiată de Radu Stanca în Cercul literar de la
Sibiu încă din 1945 (când balada era socotită modalitate esenţial
lirică prin infiltrarea epicului şi mai ales a dramaticului în substanţa
poeziei autentice) şi evidentă ulterior în poezia lui Ştefan Augustin
Doinaş (odată cu republicarea lor în vol. Cartea mareelor – 1964)
pentru care „baladele au fost candele aprinse ale poeziei adevărate
care emiteau lumini şi umbre, transmiţând misterul inefabilului
poetic” (p. 48). Şi A. E. Baconski prin ipostaza romantică introdusă
în poezie „se vrea piatră de hotar în direcţionarea poeziei”, autoarea
considerând că poezia lui aduce: „O lume care ne aminteşte prin
suferinţă de Goya, prin nelinişte de Poe, prin melancolie apăsătoare
de Byron. Baconsky este un destin singular în istoria noastră
literară‖ (p. 32).
Chiar din primul capitol al acestei concentrate, dense
panorame a poeziei contemporane: „Experienţe poetice şi valori în
evoluţia liricii contemporane” se conturează concepţia că lirică
noastră postbelică este creaţie a poeţilor din toate generaţiile mulţi
traversând toate mutaţiile, atât de contradictorii, în perioada
postbelică, dar prin reconsiderări succesive integrând nu numai
marile voci lirice interbelice (L. Blaga, I. Barbu, G. Bacovia, T.
Arghezi, V. Voiculescu şi I. Pilat, A. Maniu, A. Cotruş, Al.
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Philippide) ci şi pe cele antebelice (Oct. Goga, Al. Macedonski)
„universul liric naţional îşi va integra o componentă esenţială,
exprimată în revitalizarea prin numeroşi poeţi a tematicii şi a
modalităţilor artistice proprii poeziei pătrunse de spiritul tradiţiei.
Va patrona o redirecţionare a poeziei, vizibilă prin orientarea unui
întreg grup de tineri poeţi, care îşi vor asuma şi-şi vor stimula
personalitatea poetică în spiritul tradiţiei” (p. 51).
Reconsiderarea avangardei, descoperirea ei în epoca
postbelică şi recunoaşterea rolului poeţilor avangardişti revelaţi în
deceniul al IV-lea (Gellu Naum, Virgil Teodorescu, C. Tonegaru, ori
Geo Dumitrescu, I. Caraion) duce la o nouă dimensiune a
modernismului românesc şi sincronizarea mişcării literare de la noi
cu cea universală. Între aceşti poli de evoluţie (tradiţie – modernitate),
studiul Mariei Octavian Pavnotescu se structurează plurimensional
grupând poeţii din perspectivă estetică, tematică a tendinţelor şi
experienţelor de creaţie în capitole: Spaţiul şi timpul românesc,
Registre moderne – unitate în diversitate, poezie eclectică,
substanţializarea lirismului feminin, poezie militantă. Poeţilor
analizaţi le compune dosare de creaţie, fişe critice, portrete estetice,
medalioane, schiţe şi chiar micro-sinteze critice pe baza unui modul
analitic complet dar flexibil în care găsim detalii de ars poetica,
univers tematic, încadrare în curent literar şi-n serie de creaţie prin
conexiuni, corelaţii comparative cu marii creatori autohtoni şi străini
definind vocea lirică, timbrul individualizant, unic.
Discursul critic are virtuţile metaforice ale poeziei topind în
comentariu inefabilul expresiei plastice şi adâncind înţelegerea
actului creator. Portretele sunt memorabile: „Temperament romantic,
tumultos, trecut prin şcoala lui Baudelaire şi Rimbaud, poetul umple
spaţiul poeziei româneşti cu toate frământările însinguratului
astenizat de visuri clădite pe <pe coşmarul unor vremi rele>. Elegiac
şi meditativ ca un adevărat <spirit al adâncurilor>” (p. 36- Nicolae
Labiş). Se detaşează portretele Ninei Cassian, Ioan Alexandru, Ion
Gheorghe, Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, cărora le configurează
vocea lirică şi timbrul unic prin text aforistic, vrajă poetică în
marginea poeziei autentice.
„Nina Cassian este o poetă a iubirii şi a morţii, a raţiunii, a
credinţei în <viaţa de dincolo a poemului>... scrisul rămâne vrajă
aşa cum şi pe noi cititorii scrisul ei ne vrăjeşte‖ (p. 174).
Ioan Alexandru abordează lumea din perspectivă sacră
asumându-şi ipostaza de psalmist în descendenţa lui T. Arghezi şi
Lucian Blaga de care se detaşează. Se individualizează: „Imnul
năzuinţei spre cer e contrapunctat de cântarea închinată vieţii simple,
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împărtăşită de roadele pământului... întoarcerea la un principiu
vitalist nu se fac cu entuziasmul dezmărginit dionisiac, din poemele
de tinereţe ale lui Lucian Blaga, nici cu gingăşia miniaturală a
panteismului arghezian”, (p. 217) Poetul se zbate nu între dorinţa de
certitudine în cunoaştere şi înfăptuirea ei totală, ci între „îndemnul
vieţii obişnuite şi a unei existenţe purificate până la starea de imn
divin”. Această aspiraţie spre înalt, spre cer, este intuită de poet „în
principiul formativ al individuaţiilor din toate regnurile” în nuntirea
oului dogmatic (barbian). Buruiana şi firul de grâu absorb deopotrivă
cerul, realizând nuntă între cele două specii. În viziunea Mariei
Octavian Pavnotescu „Imnele bucuriei sunt poeme ce par a fi rodul
unei experienţe poetice contemporane” tocmai prin această
perspectivă sacră asupra lumii pe care autoarea o surprinde printre
primii critici, încă de la începuturile poetului care închină imnuri nu
doar divinităţii, lui Hristos, ci şi „garoafei, munţilor, vulturului,
luceafărului de seară, cerului, lui Brâncoveanu. Şi toţi acei referenţi
sunt în permanentă relaţie cu transcendentul, cu ilimitatul, cosmicul”.
(p. 218) Drumul omului pe pământ este anevoios până la moarte, dar
„motivul dublului apare mereu” şi „Dumnezeu priveşte cu înţelegere
zbaterea poetului‖ care „are vână, are emoţie dincolo de trupul
împodobit de mătăsuri şi zdrenţe se află scheletul crucificat ca o
rugăciune. Ioan Alexandru este un poet autentic” (p. 228).
Ion Gheorghe, autorul unei „poezii ostentativ folclorice de
expresie ciudată, suprarealistă, ezoterică, dintr-o muzică
nepământeană, sau de joc absurd, dar şi într-o incantaţie severă şi
gravă specifică bocetului sau blestemului popular. În pofida
reţinerilor, toţi criticii recunosc în Ion Gheorghe un poet autentic” (p.
229).
Nichita Stănescu (colegul său de facultate) este unic, la data
redactării studiului (1976) nu s-au spus încă toate adevărurile
esenţiale despre poet, înnoitor fundamental al limbajului: „...tonul
este retoric sau elegiac, imperativ sau meditativ; imaginile sunt rare,
dar rare şi ca valoare estetică prin noutate, prospeţime. Căutările
sunt obsedante, încercările sunt faustice, stările sunt elegiace;
universul şi tainele lui potenț ate creează o stare de nelinişte de aici
şi gigantizarea eroilor, a căutărilor, hiperbolizarea sentimentelor
între cei doi poli eul şi cosmicul la fel de fascinanţi şi necunoscuţi”
(p. 267). Este cel mai mare în generaţia sa, dar „Îi lipseşte lui Nichita
Stănescu o anume <seninătate> pe care o descoperim în lirica
blagiană” (p. 267).
La Marin Sorescu remarcă teatralitatea, libertatea în
interpretarea miturilor „...creând o nouă simbolistică, cu deschideri
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spre existenţa noastră, nu numai lipsită de strălucire, ci şi grotesc de
banală. El vrea să ne convingă că existenţa omului contemporan este
sufocată de civilizaţie şi protestul tragic se transformă în discurs
epigramatic şi caricatural absurd sau trivial, ori pur şi simplu ne
face să zâmbim” (p. 284). Adrian Păunescu „descinde din
Macedonski cu un vers hugolian... un romantic din familia lui
Heliade, fiind un poet al gesturilor enorme, angajat într-o teribilă
confruntare cu existenţa. Ancorează poezia în problema destinului
individual şi a unei colectivităţi în istorie” dar descoperim în
volumele sale şi „un lirism discret, în afara ostentaţiei atât de
caracteristică poeziei sale” (p. 294).
Originală şi îndrăzneaţă, redactată cu patru decenii în urmă,
sinteza Mariei Octavian Pavnotescu, atât de actuală şi azi, ne face să
regretăm mult că este: „O viziune postumă a unei poezii postume‖,
cum apreciază Roxana Pavnotescu în dedicaţia făcută pe volumul
încredinţat nouă.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

ILUMINISMUL
E principala direcţie spirituală din secolul al XVIII-lea.
Complementar ei mai există Sturm und Drang (Furtună şi avânt), în
Germania, efortul de înnoire al teatrului italian, dar şi lupta acestuia
împotriva asupririi, manifestări incipiente de teatru naţional în diferite
părţi ale Europei (în 1755 are loc, la Blaj, prima reprezentaţie teatrală
în limba română).
Toate aceste frământări şi mişcări pot fi cuprinse sub cupola
nobilelor sale înţelesuri, prin iluminism se receptează totalitatea
năzuinţelor care animă acum omenirea, dar şi, pe plan individual,
conştientizarea lăuntricei lumini care arde în fiecare suflet, la flacăra
ei desluşindu-se scopul, ţelul, misiunea, menirea încredinţată oricărui
om. Scopul pentru cei ce nu depăşesc hotarele zilei, ţelul pentru cei
care se implică pe o durată mai amplă în existenţă, misiunea pentru
cei ce îşi pun la dispoziţia semenilor cunoştinţele dobândite, menirea
pentru oamenii care îşi consacră întreaga viaţă înfăptuirii adevărului,
dreptăţii, frumosului, binelui umanităţii.
Cea mai de seamă dominantă o constituie caracterul
cvasigeneralizat al noii orientări. Franţa continuă să deţină întâietatea
prin Voltaire, J. J. Rousseau, Montesquieu, D‘Allembert, Diderot.
Eforturile lor conjugate şi multilateral orientate, caracterul stimulativ
pe care l-au avut numeroasele lor acţiuni, mai ales sub forma enciclopedismului, în diferite ţări ale Europei, ideile lor înaintate, înnoitoare,
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pline de nobleţe, adresate tuturor şi îmbrăţişate de mulţi, au grăbit
apariţia unui climat mai propice dezvoltării umane în ansamblu,
dezvoltare întemeiată pe echitate socială.
Franţa însă nu este singura. Germania prin Kant, Herder,
Lessing, Goethe, Schiller îşi face auzită vocea din ce în ce mai
distinctă. Italia, prin Goldoni şi consecvenţa pusă de acesta în
reformarea commediei dell’arte, Alfieri, prin înflăcăratul său mesaj
patriotic, Gozzi, prin înnoirea viziunii, se afirmă şi ea.
Îmbucurătoare semne, curmate însă brusc, din nefericire, vin
din Ţările Române, unde Dimitrie Cantemir şi Constantin
Brâncoveanu sunt solii unor promiţătoare prefaceri.
Atotputernicul suflu înnoitor vizează toate sferele existenţiale.
Pe plan social sunt înregistrate speranţe legate de cucerirea unor
drepturi civice care să întrerupă supremaţia în domeniu a aristocraţiei
şi clerului, totul culminând cu revoluţia din 1789 din Franţa.
Anglia este tărâmul unde înflorea sentimentalismul şi
preromatismul, ambele orientări cu un impact apreciabil asupra
viitoarelor evoluţii literare continentale.
Pe plan politic se petrece o apreciabilă clarificare a rolului din
ce în ce mai mare al acestei „fatalităţi moderne‖, cum avea s-o
numească Napoleon, Politica, în definirea tot mai cuprinzătoare a
omenescului.
Una din minţile cele mai scânteietoare ale vremii, Friedrich
Schiller, desenează un tablou de pertinentă expresivitate: „Pline de
aşteptare, privirile filosofului, ca ale oricărui om al lumii de azi, sunt
fixate pe arena politică, unde se dezbat acum, aşa se crede, marile
destine ale omenirii.‖
Întrebarea pe care şi-o pune conţine în ea însăşi răspunsul:
„Nu trădează o indiferenţă condamnabilă faţă de binele societăţii
faptul de a nu lua parte la acest colocviu general?‖
Instituirea unui astfel de climat obligă. Şi îi obligă mai ales pe
cei ale căror posibilităţi sunt apreciabile: „Acest mare proces, care, prin
conţinutul şi urmările sale, priveşte de aproape tot ce se cheamă om,
trebuie, prin forma dezbaterilor, să intereseze cu atât mai mult pe
oricine gândeşte prin sine însuşi.‖
Admirabil acest „gândeşte prin sine însuşi‖, în el desluşim, de
fapt, unul din numitorii comuni ai acestei binecuvântate epoci. Toate
numele citate sunt ale unor oameni care au ajuns să gândească prin ei
înşişi, singură forma reflexivă poate asigura biruinţa în orice domeniu
şi mai ales în luptele împotriva multiformei prejudecăţi.
Iluminismul a învins tocmai pentru că oamenii aflaţi în
primele lui rânduri, intelectualii, indiferent de naţionalităţi şi rase s-au
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dovedit mai puternici decât orice potrivnicie. Şi au fost numeroase
aceste potrivnicii. Este un moment rar când se întâmplă aşa ceva, de
aceea merită să-l subliniem, ca pe unul în care slujitorii spiritului au
fost şi luptătorii lui.
GOLDONI – OMUL CUMSECADE
ŞI INFINITA VARIETATE A ÎNFĂŢIŞĂRILOR SALE
Istoria umanităţii are nevoie, din când în când, de oameni care
par învestiţi de Providenţa însăşi să-i poarte mesajul. Aceşti oameni
sunt înzestraţi să acţioneze în cele mai felurite domenii, în fond, toate
sferele existenţei trebuie să fie înnoite pentru ca interesul exercitat de
ele să nu se demonetizeze, iar, pentru ca aceste salutare înnoiri să se
producă, e nevoie să apară cei chemaţi să le înfăptuiască.
Unul dintre aceşti oameni providenţiali s-a dovedit a fi şi
Carlo Goldoni (1707-1793). Sfera căreia a fost predestinat să-i dea o
viaţă nouă n-a fost nici istoria, nici ştiinţa, nici etica, nici arta (în
general), nici filosofia, nici psihologia, marile forţe ale oricărei
societăţi. Sfera pe care şi-a propus s-o înnoiască a fost arta teatrală,
cu varietatea ei cea mai pe gustul publicului, comedia.
Aşa cum se întâmplă însă, lucrurile, în astfel de împrejurări
cruciale, neobişnuitul său talent le-a conferit un rol important în
realizarea intenţiilor sale reformatoare – şi ştiinţei şi eticei şi artei şi
filosofiei şi psihologiei, toate învestite cu atributele pe care bunulsimţ dintotdeauna le imprimă „forţelor‖ sale.
Ca aproape toţi dramaturgii importanţi, şi Goldoni a avut un
crez pe care-l găsim formulat lapidar (cum trebuie să fie orice crez
eficient): „Fiţi ceva mai drăguţi, mai prietenoşi, mai omenoşi‖.
Nu putem şti câţi dintre spectatorii săi i-au urmat beneficul
îndemn. Dar el, cu siguranţă, nu s-a abătut niciodată de la acesta.
Drăguţ (cu sensul de „plăcut‖), prietenos, omenos a fost nu numai faţă
de propriile sale personaje şi opere dramatice, ci şi faţă de publicul său
pe care l-a înţeles ca nimeni altul.
Umanitatea a avut, are şi va avea întotdeauna nevoie de oameni
care să răspundă cu bucurie acestui comandament goldonian. Viaţa în
mijlocul unor astfel de semeni este parcă mai uşoară (nu în direcţia
„facilităţii‖, ci în aceea a „poverilor‖ mai echitabil distribuite între cei ce
alcătuiesc o „generaţie‖), mai agreabilă (schimbul de vorbe, de simţăminte,
de confesiuni „însănătoşeşte‖ până şi cele mai apăsătoare atmosfere,
împiedicându-le să se constituie vreodată în surse de nocivităţi care fac
aerul sufletesc irespirabil), mai deplină (oamenii, într-un astfel de
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climat neconstrângător, se dezvoltă mai firesc în spiritul propriilor lor
dominante, părându-li-se totul mai lesne de suportat).
Apărând într-un moment în care commedia dell‘arte trăia cea
mai gravă dintre crizele sale, aceea care vesteşte, de obicei, iminenţa
morţii, Goldoni a avut revelaţia misiunii sale – aceea de a pune pe
alte temelii edificiul teatral ce stătea să se surpe. Iar un edificiu aflat
într-o asemenea stare precară, odată prăbuşit, cine ştie cât trebuie să
dureze până poate fi reconstruit.
Reforma pe care a iniţiat-o a fost una structurală, vizând
teatrul în toate componentele sale esenţiale. Desfăşurată pe o distanţă
de mai bine de cinci decenii, când el era în plenitudinea forţelor
creatoare, având în propriul său optimism, de nezdruncinat indiferent
ce i s-ar fi întâmplat, cel mai de seamă şi cel mai statornic aliat, iar în
nevoia de a-şi ieşi neîncetat din matcă, un impuls de nestăvilit,
Goldoni şi-a dus la bun sfârşit inspiratele sale planuri.
Şi cum orice întreprindere de anvergură începe cu luarea
taurului de coarne, Goldoni a atacat frontal problemele pe care le
considera în stare (odată rezolvate) să-l apropie de obiectivul urmărit,
n-a ezitat să şi le pună (şi să şi le asume, stadiu care presupune
depăşirea oricăror piedici, indiferent cât de dificile ar fi ele),
impunându-şi ca statornică obligaţie transfigurarea idealului în
realitate.
„Trebuie să tratez subiecte de caracter; ele sunt izvorul
comediei bune…‖ mărturisea el şi, din fericire, respectându-şi
opţiunea, a înfăptuit, pe această linie, lucrări dramatice pline de sevă.
Bun cunoscător al vieţii, se pare că a avut capacitatea de a
extrage din ea, cele mai interesante aspecte, graţie cărora, piesele sale
respirau aerul curat al sentimentelor şi circumstanţelor autentice.
Creatorii se împart în două categorii distincte. Cei care îşi
exploatează în chip profesionist cele ce li s-au întâmplat lor, deci sunt
scriitorii „păţiţi‖, al căror „campion‖, printre dramaturgi, este Plaut.
Aceştia au o memorie excelentă şi talentul de-a amalgama cele trăite
în aşa fel încât tabloul rezultat să fie unul convingător.
A doua categorie este a autorilor dramatici care posedă înzestrarea aparte de a observa viaţa altora, fără ca în aparenţă să pară
că „văd‖ ceva şi de a valorifica superlativ din vălmăşagul de
împrejurări şi de evenimente pe cele care posedă, prin ele însele, o
mare putere de sugestivitate.
În acest caz, creatorul se prezintă pe sine nu prin ceea ce a
trăit direct, ci prin ceea ce s-a reflectat în mintea şi în inima sa, apt să
prefacă tot ce atinge într-o substanţă existenţială de remarcabilă
expre-sivitate. „Şeful de şcoală‖ al autorilor care alcătuiesc această
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familie este Molière, faţă de care Goldoni a avut şi a păstrat o
admiraţie considerabilă de-a lungul întregii sale vieţi.
Despre el spunea că „a ajuns la un grad de perfecţiune pe care
anticii de-abia ni l-au indicat şi pe care modernii n-au putut să-l
egaleze.‖
Depozitar al tuturor „secretelor‖ din care se înfiripă lucrarea
dramatică de valoare, Goldoni şi-a dezvăluit, încă de la primele sale
reuşite, opţiunea neconcurată de nimic altceva: „Întrucât comedia a
fost întotdeauna înclinaţia mea, comedia bună trebuie să fie scopul
meu.‖
Autorul dramatic, însufleţit de o astfel de orientare, îşi impune
sieşi nişte exigenţe pe care e dificil să le onoreze de fiecare dată la cea
mai înaltă cotă, dar, existând acest reper la care se raportează necontenit,
rabaturile faţă de valoare nu au cum să se manifeste prea des.
O existenţă creatoare, când talentul este pe măsura năzuinţelor,
va fi întotdeauna în ton cu pretenţiile asumate drept lege. Este ceea ce
s-a întâmplat în cazul creaţiei goldoniene.
Referindu-ne la Carlo Goldoni, constatăm un aspect
surprinzător. El este considerat un dramaturg important, este unul din
cei mai jucaţi autori dramatici – nu numai din Italia, ci în întreaga
lume –, fără a fi realizat ceea ce se numeşte „capodopera‖. Cu alte
cuvinte, este un autor reprezentativ prin varietatea tipurilor umane,
dar nu şi prin ideile fie profunde, fie elevate (cum se petrec lucrurile
cu Molière, de pildă).
Goldoni amuză. Goldoni înseninează. Goldoni deconectează.
Goldoni înviorează. Goldoni limpezeşte. Goldoni ameliorează.
Goldoni însufleţeşte. Acestea sunt bunele lui Ursitoare – în număr de
şapte, ca în cele mai multe poveşti –, dar a opta, amintita Capodoperă,
s-a ţinut departe de eforturile sale. (Adevărul este că Goldoni n-a avut
preocuparea îmbrăţişată de majoritatea creatorilor de a înfăptui
performanţe de domeniul inaccesibilului. Or, capodopera se naşte,
apare, se iveşte, aproape totdeauna şi ca o răsplată a tenacităţii cu
care e urmărită această fata morgana, această zână care nu dă atenţie
celui ce îi ignoră necesitatea. A aspirat să înfăptuiască lucrări
dramatice bune, iar la acest nivel a trecut stacheta de nenumărate ori).
În aceste condiţii, ce-i mai însemnat? Să fii creatorul unor
capodopere – nejucate (sunt doar atâtea şi atâtea cazuri!), sau autorul
unor piese bune, dar de care spectatorii nu se satură să le vadă din
nou şi din nou? Pragmatica teatrală va înclina de fiecare dată spre
acestea din urmă.
Un alt principiu – cât de fertile sunt aceste principii când cel
care le însufleţeşte nu-i altul decât indiscutabilul talent – l-a constituit –
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„străduinţa de a nu deforma natura.‖ Din această străduinţă au rezultat
comedii cu oameni plini de viaţă, alcătuiţi din destule slăbiciuni, dar
acestea întotdeauna gravitau în jurul unei notabile calităţi, senzaţia de
autenticitate degajată de comediile sale, întrecând nu o dată, până şi pe
aceea a vieţii însăşi.
Goldoni a avut şansa să aibă o structură psiho-somatică de
excepţie.
Deşi n-a strălucit printr-o sănătate perfectă, a putut, de fiecare
dată, să se bazeze pe ea: „Moralul meu este analog fizicului, nu mi-e
teamă nici de frig, nici de căldură; şi nu mă las aprins de mânie, nici
îmbătat de glorie.‖
Cu o astfel de robusteţe multilaterală, nu-i de mirare că a trăit
mult – 86 de ani, pentru un om al secolului al XVIII-lea, a cărui
vârstă medie se situa în jurul a 50 de ani –, reprezintă şi ea, o
performanţă.
A fost înzestrat, nativ, cu un spirit de observaţie cu totul ieşit
din comun, „piesa‖ lui nu numai de rezistenţă, ci definitorie, nimic nu
părea să-i scape din comportamentul uman, indiferent cine era cel pe
care-l avea în faţa sa. Ba, mai mult, uneori chiar dă senzaţia că ştie
despre diferitele personaje angrenate în acţiune mai mult decât au
visat ele vreodată despre sine. Dacă Goldoni ar fi fost dublat şi de un
gânditor preocupat să desluşească tainele ce se ascund dincolo de
orice faţadă umană, poate, poate, înfăptuirile sale ar fi fost altele.
Poate. Fiindcă niciodată nu vom putea şti dacă nu cumva un singur
exces suplimentar, la prima vedere apt să-l ajute pe creator să dea
„lovitura‖, nu compromite întregul într-un mod iremediabil. Oricum,
spiritul de observaţie putem să-l socotim „geniul‖ lui Goldoni.
El semăna, folosind un termen al zilelor noastre, cu un sistem
de antene orientat simultan spre toate punctele cardinale sufleteşti,
captând cele mai imperceptibile nuanţe ale comportamentului omenesc.
Pe „slujnicuţa‖, atât de frecvent invocată de alt italian, numit
Pirandello, gloriosul lui succesor în timp, cunoscută sub apelaţiunea
de Fantezia, n-a găsit de cuviinţă s-o angajeze în permanenţă. Se
servea de ea din când în când, mai curând la nivelul înfiripării intrigii,
decât al creionării personajelor.
O intuiţie pe care o au numai oamenii care şi-au păstrat inima
de copil, indiferent de vârsta avută (astfel de oameni, de creatori,
nefiind niciodată înşelaţi de ea, spre deosebire de cei tributari
diverselor vicii care sfârşesc prin a o compromite, până la totala ei
desfiinţare, viciile acţionând cu forţe erodative hotărâtoare),
funcţionează fără greş, constituindu-se într-un adevărat „Sesam,
deschide-te!‖ spre toate comorile adăpostite în suflet.
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Un om îmbogăţit de „văzul‖ specific intuiţiei, un văz incoruptibil, în felul său, desluşeşte, atunci când aparţine unui creator,
ceea ce unei întregi generaţii îi „scapă‖, revelându-i acesteia (dar şi
lui însuşi), rezervele de aur, fără capăt, ale firii omeneşti contemplată
dintr-o fericită poziţie. Poate cea mai fericită poziţie – aceea a unui
om aflat în faţa celorlalţi fără a încerca nici un complex de
inferioritate. Sau de superioritate. Complexele de inferioritate înrăiesc,
cele de superioritate superficializează până la continua încântare de
sine pe cel aflat în „trista‖ lor posesie.
Meritul goldonian era cu atât mai mare cu cât italienii au o
înnăscută înclinaţie spre supralicitarea fără măsură atât a vorbelor şi a
gesturilor – meridionalitatea se manifestă aproape totdeauna de la
zgomotos până la asurzitor la aceşti parametrii –, cât şi a
argumentelor invocate şi când trebuie (atunci acceptate de voie, de
nevoie), dar mai cu seamă când decenţa ar fi binevenită. (Dar ce este
mai rar decât această „decenţă‖, invocată de toţi, dar îmbrăţişată doar
ici-colo, de câte o excepţie. Ori excepţiile pot cântări câteodată cât o
lume, dar de cele mai multe ori nu li se recunoaşte nici măcar
greutatea unui fulg).
Nu-i de mirare că Goldolni a simţit imperios, aşadar, atracţia
reformării commediei dell‘arte, ajunsă în vremea sa într-o jalnică
postură, fiind transformată într-o umbră a ceea ce fusese odinioară. O
umbră, dar cu înrâuriri atât de nocive asupra teatrului în întregul său.
Până la el, comedia se impusese fie prin situaţii, fie prin
intrigă. Comedia de situaţii se baza pe circumstanţe manevrate după
bunul plac al autorului, dar, cum situaţiile nu puteau fi prea
numeroase, nici variaţiunile pornind de la ele nu puteau să fie
„multiplicate‖ la infinit. De aici o stare de saturaţie, determinată de
contrastul dintre nevoia spectatorilor de-a asista mereu la ceva nou, şi
imposibilitatea practică de a li se răspunde potrivit aşteptărilor.
Comedia de intrigă era şi ea condamnată să-şi epuizeze
resursele mai repede decât era de dorit şi aceasta deoarece, oricât de
abilă ar fi fost imaginaţia cuiva, realitatea obiectivă sfârşea prin a-i
sublinia neputinţa. (Dostoievski avea să formuleze, însă abia în secolul
următor, o idee pe care Goldoni a aplicat-o fără să şi-o teoretizeze
vreodată. Gândul dostoievskian suna în felul următor: „Nimic nu e
mai fantastic ca realitatea‖. Or, Goldoni tocmai acest fantastic al
realităţii aspira să-l transfere în comediile sale).
Constatând, deci, insuficienţele comediilor de situaţii şi de
intrigă, Carlo Goldoni a căutat – şi chiar a găsit – calea care să
suplinească imperfecţiunile celor două. Aceasta era comedia de
caracter.
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Nu era descoperitorul ei. Încă din antichitate, Aristofan i-a
intuit filoanele aurifere (Broaştele fiind un etern reper pe acest
teritoriu frecvent supus mişcărilor tectonice de toate felurile);
Menandru a cultivat-o, Terenţiu a dezvoltat-o. Apoi tot un italian, ca
Goldoni, pe numele său – Machiavelli, i-a conferit strălucire în
Mătrăguna. Shakespeare (pe care, se pare, autorul de care ne ocupăm,
nu-l cunoştea) a consolidat-o. Dar cel căruia comedia de caracter îi
datora enorm a fost Molière. Pe acesta, Goldoni îl frecventa, cum se
spune – dimineaţa, la prânz şi seara (iar nu o dată şi nopţile) şi din
care şi-a făcut un ideal.
Tartuffe i-a servit drept şcoală în ceea ce priveşte
complexitatea firii umane (oricât de „unilaterală‖ ar fi dominanta
acesteia, aici, ipocrizia), Avarul, ca preponderenţă a unei înclinaţii
stăpâne peste tot, Don Juan, ca disponibilitate sufletească fără sfârşit,
Mizantropul, ca primejdie rezultată de pe urma unei exagerate
idealităţi, Jourdain, ca orăşean ce-şi descoperea „merite‖ ignorate
timp de o viaţă. Iar lista este abia la începutul ei, toate cele 36 de
creaţii moliereşti exercitând asupra-i decisivul impact declanşator de
noi năzuinţe.
Inteligenţa scenică pe care o posedă Goldoni l-a dus spre
comedia de caracter. El şi-a dat seama că dacă situaţiile sunt lesne
epuizabile, dacă intrigile au şi ele un suflu scurt, caracterele sunt
singurele cu adevărat inepuizabile, deoarece unicul lucru care poate
concura infinitul cosmosului – sunt firile umane.
În comedia de situaţii, personajele sunt nevoite să acţioneze în
funcţie de împrejurările în care sunt implicate, împrejurări care
adeseori le reduce la rolul de simple marionete. Caracteristica
acestora este că sunt determinate de forţe din afara lor şi îşi rămân
întru eternitate străine lor înşele. Stadiu care nu poate să mulţumească
nici spectatorii, nici actorii, nici autorii (dacă aceştia nu sunt cumva
iremediabil mediocri).
Comediile de intrigă îi sileau pe cei înşurubaţi în ele să se
subordoneze întru totul unor „emploi‖-uri prestabilite, ieşirea din
respectivele tipare fiind sancţionată de o lipsă, mai mare sau mai
mică, totuşi lipsă de veridicitate. Ori unde aceasta este absentă nici
interesul nu poate avea durată.
Ambele „regine‖ ale comediei cunoşteau, suplimentar, o altă
slăbiciune. Venită dinspre o cu totul altă zonă, dar şi ea importantă,
chiar foarte importantă. Zona respectivă era cuvântul. Acesta, în urma
supra-licitărilor la care era supus, se golea de orice sens, iar nuditatea
în care apărea în faţa publicului, de cele mai multe ori stârnea reacţii
adverse.
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Ca să suplinească astfel de carenţe acumulate, teatrul recurgea,
cu tot mai mare insistenţă, la „sprijinul‖ celorlalte arte, sperând ca de
la ele să-i vină salvarea. Astfel, comedia era înţesată de cântece, se
recurgea la fel de fel de euritmii, care se potriveau ca nuca în perete
cu momentele în care apăreau, grimasele deveniseră o modă, retoricul
se înstăpânea despotic asupra jocului actoricesc.
Un ajutor important era aşteptat din partea măştilor
întrebuinţate, mişcările, gesturile exprimau variate forme de
caraghioslâcuri, în speranţa deşartă, că spectatorii vor fi „îmbunaţi‖ şi
recâştigaţi. Ceea ce nu se întâmpla decât rareori şi pentru scurt timp.
Cea mai gravă însă dintre pierderi se înregistra în amintitul
deja domeniu al cuvântului – a importanţei şi a forţei lui de a acţiona
fiecare asupra privitorilor. Accentuăm acest aspect deoarece de la
antichitate încoace n-a existat epocă teatrală reprezentativă care să
nu-l fi considerat drept capul încoronat al spectacolului. Acum însă,
era golit de sensuri, devenise un biet accesoriu al reprezentaţiei, el nu
mai avea nimic din farmecul posedat odinioară.
Constrâns să vehiculeze aceleaşi şi aceleaşi situaţii şi intrigi,
acesta ajunsese el însuşi să se deprecieze ca o monedă care, folosită
în exces, constata că până şi efigia înscrisă pe ea este aproape în
întregime ştearsă, putând mai curând să fie bănuită ce reprezentase
la început.
Goldoni nu numai că a conştientizat primejdia, dar a şi trecut
la un susţinut contraatac. Iar acest contraatac viza, sau, mai bine-zis,
crea fronturi în toate sectoarele importante ale artei teatrale.
Prima acţiune a constituit-o reinvestirea vieţii însăşi cu
atributele pe care ea le are totdeauna, indiferent de timp sau de spaţiu.
Ea nu mai era lăsată să acţioneze la voia întâmplării, ci era o
consecinţă directă a implicării personajelor în desfăşurarea
evenimentelor. Devenită nu numai izvor, ci şi energie care suportă
intervenţia omului în năvalnica ei desfăşurare, existenţa tindea să
reintereseze spectatorii care constatau surprinşi cât de mare poate fi
rolul lor în realizarea propriilor destine.
Factor hotărâtor în câştigarea interesului pentru teatru,
publicul nu mai venea doar să facă haz de necaz, să se deconecteze
într-un mod vulgar la ceea ce i se oferea de pe scenă, ci şi cu gândul
că în mâinile lui se află „pârghia‖, mulţumită căreia viaţa lui putea
dobândi forma şi conţinutul pe care el însuşi le imprimă tuturor
elementelor din care e alcătuită orice existenţă demnă de a fi trăită
onorabil.
Treptat, comedia de tip Goldoni renunţa la divertismentul
facil înlocuindu-l cu o invitaţie adresată permanent celor ce asistau la
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ea de a se făuri ei înşişi potrivit nu numai normelor exterioare, sociale,
ci şi în funcţie de posibilităţile lor lăuntrice.
Subordonând totul caracterului omenesc, pe care îl voia bogat
ca viaţa însăşi, situaţiile în care erau puse să acţioneze personajele
trebuiau să concureze existenţa nu la nivelurile ei cele mai de jos, ci
în temeiul că până şi ultimul om are propria sa zestre de calităţi care
abia aşteaptă să fie plenar valorificate.
În această nouă viziune, dialogul îşi evidenţiază faţete de mult
uitate, prin intermediul său fiind subliniate – în acţiune – trăsături
care dinamizau atât planul exterior, cât, mai cu seamă, cel lăuntric,
dezvăluind oameni în toată posibila lor amploare.
Tipurile goldoniene – bârfitorul, risipitorul, mincinosul, linguşitorul, avarul, devotatul, descurcăreţul, ingeniosul, dintre bărbaţi – şi
cocheta, frivola, intriganta, dar şi îndrăgostita, inimoasa, pura, stimulatoarea, dintre femei – alcătuiau o posibilă galerie umană care se putea
diversifica la infinit, cum infinită se dovedea a fi, de fiecare dată, viaţa
reală din care se inspira cu predilecţia talentului înnăscut, dar şi
stăruitor cultivat printr-o activitate autoformativă superioară.
La puţină vreme după ce s-a apucat să scrie dramaturgie,
Goldoni redactează piesa Teatrul comic (1748), în spiritul
Improvizaţiei de la Versailles a lui Molière, dar cu o abordare şi idei
care îi asigură deplina autoritate a originalităţii. Fiindcă, indiferent care
era sursa inspiratoare, Goldoni avea o aparte, chiar savantă ştiinţă de a
reformula părerile altora, în aşa fel încât orice urmă a sursei iniţiale
dispărea în curgerea pe care o imprima gândurilor, sentimentelor,
acţiunilor.
Nu va fi singurul în epocă stăpân absolut pe acest procedeu,
dar este cu siguranţă cel dintâi. Goethe, la rândul său, va mărturisi:
„Tot ce e înţelept a fost spus; mie nu-mi rămâne altceva de făcut
decât să reformulez‖ şi trebuie să recunoaştem că aproape totdeauna
depăşeşte autorul care i-a „pus la dispoziţie ideea‖. Byron va da
dovadă de aceeaşi rară aptitudine, care-l va singulariza printre
contemporanii săi, de data aceasta, romantici.
Piesa amintită îşi propune să privească teatrul din cât mai
multe bătăi de lumină posibile. Una ar reprezenta-o funcţia socială a
instituţiei: „Rostul teatrului este să corecteze viciile, să ridiculizeze
proastele obiceiuri. Când teatrul a avut drept scop numai să facă
lumea să râdă, nimeni nu-l mai lua în seamă, fiindcă, sub pretextul că
stârnea haz, se admiteau cele mai neauzite şi mai năstruşnice
absurdităţi‖.
El propune, oare, altceva? „Acum oamenii se întrec să
pescuiască substanţa pieselor în marea largă a naturii…‖ Elocventă
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schimbare nu numai de optică, ci şi de implicare personală în ceea ce
trebuia să devină teatrul.
Ca un atent cunoscător al fenomenului care-l preocupă,
Goldoni, asemenea unui barometru, stabileşte starea reală în care se
găseşte genul de care se simţea insistent atras: „Nu mai merge cu
«comedia»‖. Şocanta opinie pe ce se întemeiază? „Lumea s-a plictisit
să vadă aceleaşi lucruri, să audă mereu aceleaşi cuvinte şi publicul
ştie ce o să spună Arlecchino chiar mai înainte ca el să deschidă gura‖.
Diagnosticul diferenţial dintre ceea ce a fost şi ce va propune
el dobândeşte noi valenţe: „Caracterele autentice şi cunoscute or să
placă întotdeauna şi cu toate că nu există caractere infinite ca gen
sunt infinite ca specie.‖
Într-un astfel de sistem de oglinzi: „fiecare virtute sau viciu,
fiecare obicei sau defect capătă un aspect deosebit, având în vedere
varietatea împrejurărilor.‖
De la începuturile ei, comedia şi-a făcut un titlu de onoare din a
privi condiţia umană din perspectiva unei posibile ameliorări. Dar cum
această condiţie umană este cea mai susceptibilă dintre toate, abordarea
ei trebuie făcută cu abilitatea unui medic ce vrea să-şi determine
bolnavul să-i urmeze indicaţiile: „Critica o să placă întotdeauna la
teatru, cu condiţia să fie moderată‖, atitudine pe care doar foarte bunii
dramaturgi o pot îndeplini, fiindcă o fac instinctiv, iar instinctul îşi
pierde „aptitudinea‖ doar când este corupt el însuşi de ireparabile slăbiciuni. Ceea ce nu era deloc cazul în ceea ce-l privea pe Goldoni.
Aceeaşi critică trebuia să-şi exercite atribuţiile „având în
vedere universalul, nu particularul.‖ Primul termen e cvasiinepuizabil,
al doilea se loveşte de o succesiune de limite şi limitări care-i răpeşte
orice putere de generalizare. „Să combată viciul şi nu pe vicios‖ –
profundă distincţie! Discutat şi incriminat în mod abstract, viciul este
suportabil, dar, arătându-l cu degetul pe vicios, toţi cei care-i
împărtăşesc starea se simt vizaţi, iar reacţia este una de maximă
ostilitate.
În sfârşit, ultima îndatorire a criticii este „să fie pură, să nu
alunece spre satiră.‖ Puritatea genului îi asigură o audienţă sporită;
exagerarea, în schimb, e îndepărtată ca un medicament îngreţoşant.
O apreciabilă substanţă au şi sugestiile pe care Goldoni le face
actorilor, poate cei mai refractari dintre oameni la tot ce înseamnă
povaţă sau povăţuire. Nu fiindcă nu le-ar aprecia, dar ei sunt tentaţi să
le judece din perspectiva consecinţelor avute asupra diferitelor
personaje, consecinţe cu o masivă încărcătură negativă, care le şi
dictează „distanţa‖ pe care o pun întotdeauna între ei şi … sfaturile ce li
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se adresează. „…observă cum joacă actorii buni, căci meseria asta se
învaţă mai mult din practică decât din reguli‖.
Altă sugestie preţioasă: „Actorul trebuie să-şi închipuie când
este singur că nu-l aude şi nu-l vede nimeni.‖ De ce e necesară o astfel
de atitudine? Fiindcă cei mai mulţi slujitori ai scenei de la mijlocul
secolului al XVIII-lea aveau o dezagreabilă meteahnă: „vorbeau cu
publicul ceea ce e un viciu groaznic ce nu trebuie îngăduit cu nici un
preţ‖.
Un nou avertisment menit să combată dureroase tare ale interpretării actoriceşti: „Păzeşte-te mai ales de tonul cântat, declamator şi
recită în mod firesc, aşa cum ai vorbi, căci comedia, fiind o imitare a
naturii, trebuie să redea totul în modul cel mai verosimil‖.
Îndreptarul său actoricesc mai prevede: „Mişcă mâinile după
sensul cuvintelor … Gestul să fie cât mai firesc‖.
Dar, poate, cea mai nepreţuită indicaţie, în acest succint tratat
despre arta actorului, îl formulează atunci când susţine: „Nu rolurile
mari aduc glorie, ci rolurile bune.‖ Există, desigur, şi o dorinţă consolatoare în această idee – roluri mari sunt incomparabil mai puţine
decât cele bune, deci un actor să fie încântat când i se oferă şi acestea,
dar de câte ori nu s-a demonstrat şi înainte şi după Goldoni justeţea
observaţiei sale, atunci când, dintr-un spectacol, publicul, aproape în
totalitate, îl reţine nu pe protagonist, ci pe cel care a conferit
strălucire rolului său, fără dubii mai neînsemnat decât primul.
Scriind Teatrul comic, Goldoni ne-a desfăşurat înaintea
ochilor termenii reformei preconizate şi de a cărei înfăptuire va fi
preocupat tot restul vieţii.
În continuare, vom analiza succint câteva dintre piesele
autorului veneţian. Bădăranii au ca personaje principalele patru tipuri
umane de facturi sufleteşti distincte, dar având acelaşi numitor comun
comporta-mental: necioplirea. Toţi sunt negustori bogaţi pe care
acumularea bunurilor materiale i-a transformat în naturi morocănoase,
ursuze chiar (primii, morocănoşii, bodogănesc aproape necontenit;
secunzii, ursuzii, îşi însoţesc acţiunile şi cu un aer sumbru, care
măreşte şi mai mult „distanţa‖ practicată faţă de ei). Soţiile lor, de un
cu totul alt soi – comunicative, volubile chiar, se străduiesc să-i aducă
pe drumul cel bun al sociabilităţii. Dar, vorba lui Horaţiu: „Alungi
natura cu furca, ea se întoarce în goana mare‖, şi cu ei se întâmplă
exact acelaşi lucru. Suportă îndreptarea, pe moment, ca imediat apoi să
recadă în modul lor de a fi dintotdeauna.
Slugă la doi stăpâni ni-l prezintă pe Goldoni preluând ceea ce i
s-a părut c-ar rezista din commedia dell‘arte: quiproquoul (cineva e
luat drept altcineva), fapt care stârneşte nu numai inevitabile hohote de
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râs ci şi un interes sporit al publicului faţă de situaţiile astfel
orchestrate; travestiuri (fete care se dau drept băieţi, fără a avea
trăsăturile specifice ale acestora, de aici o altă sursă comică); piste de
acţiune acreditate ca fiind bune, dovedite în cele din urmă false.
Şi un adevărat maestru, un factotum în încurcarea intrigii, dar şi
în clarificarea păienjenişului tot mai aglomerat, în persoana lui
Truffaldino cel atât de isteţ încât poate sluji doi stăpâni aproape
concomitent (întâmplător tocmai cei ce se caută cu mai multă ardoare),
a cărui inventivitate se arată a fi, spre deliciul spectatorilor, nesecată.
Personajele feminine i-au reuşit parcă într-o şi mai mare
măsură lui Goldoni decât izbutitele personaje masculine. Ele sunt
prezentate în aşa fel încât toată lumea se îndrăgosteşte – pe bune – de
ele. Cel mai eclatant caz este cel al Hangiţei, al Mirandolinei
(„minunăţia‖), care-i o Colombină superlativă din comedia cu măşti,
căreia Goldoni îi împrumută ceva din geniul său de om descurcăreţ,
dublat de frumoase însuşiri omeneşti.
Mirandolina pare mai curând o zeiţă coborâtă printre muritori,
care incită pasiuni – indiferent de rangul social sau de apartenenţa
sufletească –, toţi văzând în persoana ei întruchiparea perfecţiunii.
Şi cum se petrec lucrurile în poveştile cu zâne, până la urmă
biruitor şi învinşi, vor fi fericiţi că viaţa le-a fost prezidată de o asemenea
făptură pentru care bunul-simţ este unitatea de măsură suverană.
Unii l-au comparat pe Carlo Goldoni cu Molière. Comparaţia
este exagerată. Goldoni n-a străbătut, ca Molière, până în
străfundurile naturii umane, acolo unde Adevărul se află în stare pură
şi se numeşte fie Don Juan, fie Harpagon, fie Tratuffe, fie, mai ales,
Alceste. În schimb, majoritatea personajelor născocite de italian au
ceva din orizontul veneţian. Inconfundabil orizont. O transparenţă
sufletească specifică oamenilor care nu au nimic de ascuns, o mare
luminozitate, care înlesneşte o privire până în ultimele unghere ale
variatelor sale opţiuni omeneşti, o bucurie de a fi ce-şi impune
drepturile fără însă a le leza pe ale altora. Toate împreună
recomandându-l pe veneţianul dintotdeauna…
Molière a pictat umanitatea, Goldoni, oameni. Puse faţă în
faţă, frescele unuia şi tablourile celuilalt, ne vine, pe moment, greu să
ne exprimăm categoric – acesta e indiscutabil mai mare. Abia după ce
reflecţia îşi spune cuvântul, hotărârea înclină spre francez.
Carlo Goldoni şi-a fost credincios sieşi în calitatea lui de pictor
de moravuri, preocupat de colorit, de verva, de prospeţimea impresiilor,
de ascuţimea unor replici sau de scânteierea unor dialoguri.
Piesele sale propagă buna dispoziţie, dragostea de viaţă,
încrederea în omenescul firesc şi, chiar dacă nu au deschiderea spre
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meditaţia profundă, spre sondările insondabilului, fac bine, au un
adevărat efect terapeutic asupra spectatorilor.
Aceştia, cel puţin pe moment, devin ei înşişi mai plăcuţi, mai
prietenoşi, mai omenoşi.
Şi nu e deloc puţin că o astfel de metamorfoză se petrece. Fie
şi pentru un scurt interval de timp. E o garanţie că poate, cine ştie,
unii chiar vor deveni pentru totdeauna, sub întremătoarea influenţă
goldoniană – plăcuţi, prietenoşi, omenoşi…

38

TATIANA UNGURIANU

TIMP ŞI SPAŢIU SACRU
Orice existenţă în acest spaţiu terestru permite abordarea
unuia dintre cele două moduri de existenţă: sacru sau profan. În
realitate nu există pentru un om o variantă perfect pură. Pornind de la
decăderea din starea edenică, omul se zbate permanent, până în
momentul final al vieţii, între cele două extreme, având o trăire
sinusoidală - mai mult sau mai puţin - după cum îşi asumă sau nu
punctul său central de orientare - lumea sacră, Dumnezeu cu legile
sale de experiere a sacrului. Homo religiosus aș ează în centrul lumii
sale acest „axis mundi‖ în jurul căruia îşi orientează viaţa, îşi
sacralizează spaţiul şi timpul pe măsura puterii sale de „a-şi duce
crucea‖. Omul areligios îşi asumă o existenţă profană din care
exclude orice embrion religios, sacru, sau cel puţin aşa crede până la
un moment dat. Nici existenţa profană nu este abolită total de
prezenţa sacrului.
Nu putem vorbi de existenţa unui singur spaţiu sacru sau
sacralizat de om, după cum nici timpul nu e un unicat sacru sau
profan. Relativitatea acestor concepte e dată de necesităţile zilnice
umane care sfărâmă universul în puncte, momente, clipe, zile,
perioade sacre şi desacralizate tot de om. Un spaţiu-loc sacru a fost
din începuturi o peşteră, un rug, o piatră, un stejar, un munte, o
biserică, un loc unde s-a manifestat o hierofanie, o anghelofanie sau
teofanie. Pentru un om religios, credinţa, evlavia sau tradiţia e cea
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care perpetuează sacralitatea locului; pentru cel nereligios, sacru mai
poate fi doar locul natal, o stradă, prima iubire, ceva ce comportă în
substrat o criptogramă a privatului, a realităţii vizibile, materiale.
Biserica este pentru un credincios spaţiul aparte în care se
poate întâlni direct cu sacrul, cu divinitatea, unde se „încarcă‖ cu
energie sacră în aceste bucle de eternitate, unde se poate regăsi după
furtunile cotidiene şi unde iese din însăşi timpul terestru şi trăieşte în
alt timp, cel sacru şi accede în spaţiul sacru „în loc luminat, în loc cu
verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi
suspinarea‖. Trecând pragul bisericii, omul accede la un spaţiu şi un
timp marcat de sacrul pur - Domnul îi spune lui Moise: „Nu te
apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe
care calci este pământ sfânt!‖ Apoi i-a zis iarăşi: „Eu sunt Dumnezeul
tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov!‖ Nu e un spaţiu sacru creat de om, ci e unul
propriu divinităţii şi recunoscut de om ca aparţinând exclusiv sacrului.
Acest spaţiu şi-l poate prelungi acasă, acolo unde omul îşi este
propriul preot, are ritualurile sale de sacralizare şi proprii sfinţi în
care crede, care-l ajută şi-l însoţesc păzindu-l de răutatea semenilor a
duhurilor rele. Casa devine şi ea un spaţiu al sacrului, transformă
calitativ realitatea imediată, timpul casnic şi implicit realitatea
interioară a omului. Jertfele de menţinere a sacrului sunt în domeniul
spiritual prin rugăciuni, milostenie, bunătate, trezie iar în cel real prin
ritualuri ce deschid o scară spre înalt, spre cer, spre lumea divină.
Spaţiul vertical se menţine deschis spre sacru asemenea scării lui
Iacov: „Iacov a visat, la Haran, că era o scară, sprijinită pe pământ,
iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se
pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: «Eu
sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău»‖.
Omul religios ţine şi menţine legătura cu sacrul prin propriile
jertfe, prin preot, duhovnic, pelerinaje şi manifestări virtuale ale
stării sale sufleteşti sacralizate, devine „lumina ce luminează şi altora
şi nu stă sub obroc‖ iradiind sacrul în spaţiul orizontal, într-o jertfa de
iubire spre ceilalţi, asemenea lui Iisus pe cruce. Elimină din viaţa lui
relativitatea, debusolarea, confuzia, încordarea, stresul având ca punct
central divinul, absolutul, lumea sacră în care crede, nădăjduieşte şi
pe care-o iubeşte: „În măsura în care îi imită pe zei, omul religios
trăieşte în Timpul originii, Timpul mitic. El iese din durata profană
pentru a se alătura unui Timp «imobil», «eternitatea»‖. Pentru
credincios aceasta e adevărata realitate, pentru necredincios aceasta e
o lume ireală, a fanteziei.
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Omul religios evadează din timpul istoric, transcede timpul
profan, liniar păşind în spaţiul sacru şi într-un timp superior, sacru,
omul areligios rămâne prizonierul timpului liniar, iluzoriu şi al
spaţiului desacralizat.
Rituri, ritualuri, cult
Modalităţile de legătură dintre om şi sacru sunt variate, sacrul
este greu de definit, dar cu siguranţă credincioşii îl simt si îl trăiesc.
Există o anume incompatibilitate între lumea profană şi sacră, în aşa
măsură încât trecerea de la una la alta nu se poate face fără un stagiu
intermediar. Prin intermediul simbolurilor, miturilor, riturilor sacrul
îşi exercită funcţia de mediere dând omului religios posibilitatea de a
intra în contact cu sursa şi totalitatea sacrului, cu realitatea sa
transcendentă .
Arnold van Gennep face distincţia între ritul direct sau
indirect, ritul e un fel de şoc iniţial ce pune în mişcare o putere
autonomă, personificată sau o serie de asemenea puteri – un demon,
clasă de djini, divinitate ce intervine în profitul celui ce a realizat ritul
prin cerere, rugăciune, cult. Efectul ritului direct este automat, cel al
ritului indirect este prin recul.
Se mai disting de asemenea, rituri pozitive care sunt voliţiuni
traduse în acte şi rituri negative numite curent tabuuri, o interdicţie,
un ordin de „a nu face‖, „a nu se comporta într-un anume fel‖.
Vorbim şi de rituri animiste (studiate de F. Schullz şi J. Frazer) şi
rituri dinamiste (studiate de M. Mauss, A.Gennep). Prin urmare,
acelaşi rit poate fi inclus simultan în 4 categorii, existând 16
posibilităţi de clasificare pentru un rit dat: ritul de a trece pe dedesubt
sau prin ceva – poate avea o interpretare animistă, indirectă, alta
dinamistă, directă; majoritatea riturilor de naştere sunt animiste,
simpatetice, indirecte, pozitive. Se face distincţia între rituri
simpatetice – bazate pe „credinţa acţiunii asemănătorului asupra
asemănătorului, a contrariului asupra contrariului, a recipientului
asupra conţinutului, a părţii asupra întregului şi reciproc, a aparenţei
asupra realului, a cuvântului asupra actului‖, şi riturile contagioniste
bazate pe materialitate şi transmisibilitate, prin contact sau la distanţă
de calităţi naturale sau dobândite.
O categorie specială de rituri de trecere se descompun în urma
analizei în rituri de separare, rituri de limită, rituri de agregare.
Riturile de separare sunt mai dezvoltate în cazul funeraliilor,
riturile de agregare apar în ceremonialele de căsătorie, riturile limită
constituie o secţiune importantă, cuprinzând: graviditatea, logodna,
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adopţia, a 2-a naştere, a 2-a căsătorie, trecerea de la o clasă de vârstă
la alta, iniţierea.
Schema se dublează la fiecare rit de trecere – naşterea,
iniţierea, căsătoria, etc., în afară de obiectul general, de asigurarea
schimbării de statut, de trecere de la o societate magico-religioasă sau
profană la alta, comportă şi alte rituri: ceremoniile de căsătorie
comportă rituri de fecunditate, cele de naştere – rituri de protecţie,
predicţiune, cele funerare – rituri de apărare, cele de iniţiere – rituri
propiţiatorii, cele de oncţiune – rituri de apropiere de divinitate. Toate
aceste rituri, având finalitate specială se juxtapun riturilor de trecere,
se combină cu ele până la identificare. Noţiunea de sacru are
caracteristic faptul de a fi privită ca alternativă, după locul în care
este plasat individul în societatea generală, vorbindu-se astfel de
„deplasarea cercurilor magice‖. Cel care în cursul vieţii trece prin
asemenea alternative, se află prin jocul concepţiilor şi al clasificărilor,
în situaţia de a pivota în jurul propriei axe, are ocazia de a privi sfera
sacrului în locul celei profane şi invers. Schimbarea statutului
individului nu se petrece fără tulburarea vieţii sociale şi individuale
cu precădere, aşa încât un anumit număr de rituri de trecere sunt
destinate să micşoreze efectele lor dăunătoare. Între toate tipurile de
ceremonii, la popoare diverse, riturile mortuare constituie forma cea
mai dramatică a riturilor de trecere.
Societăţile sunt organizate pe baze magico-religioase, tranziţia
individului ia aici aspectul unei treceri speciale personale marcată
prin rituri determinate: rituri de botez, oncţiune etc. Viaţa individuală,
în orice tip de societate, constă într-o succesiune de etape, treceri
succesive de la o vârstă la alta, de la o ocupaţie la alta, orice
schimbare în starea unui individ comportând acţiuni şi reacţiuni între
sacru şi profan. Însuşi faptul de a trăi necesită pasaje succesive întrun ansamblu de începuturi şi finaluri: naşterea, pubertatea, căsătoria,
paternitatea, propăşirea clasei, specializarea ocupaţiei, moartea.
Fiecărei etape i se raportează ceremonii cu obiect identic: realizarea
trecerii individului dintr-o situaţie determinată la altă situaţie
determinată, individul suportând transformări la depăşirea frontierelor,
nefiind independent de natură, univers, ritmurile ce influenţează viaţa
oamenilor.
Riturile au aspecte particulare, individuale, casnice dar se pot
suprapune celor publice. Individul este o persoană publică, socială,
aparţine familiei şi societăţii şi ca atare orice trecere individuală
presupune o trecere reacţională a familiei şi societăţii prin cercurile
magice ale riturilor. Pe lângă ceremoniile trecerilor umane
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individuale vorbim de treceri cosmice – lunare, sezoniere (solstiţii,
echinocţii) sau anuale (revelionul).
Ritul - ngr. ríton, lat. ritus, fr. rite, etimologic provine de la
rta, străvechi cuvânt indo-european, care se referea la ordinea
universului, astfel spus, la echilibrul dintre lumea divină şi cea umană;
reprezintă o ceremonie religioasă; succesiunea practicilor religioase
individuale, desemnează ordinea actelor de preamărire a zeilor, apoi
sistemul de obligaţii ale credincioşilor, ceremonial, ceremonie,
etichetă, protocol, regulă, rânduială, tipic.
Ritualul - fr. rituel, it rituale, lat ritualis, reprezintă punerea în
scenă a unui eveniment sacru sau a unui mit; ceremonial religios, act
magic cu implicaţii folclorice, având ca obiect orientarea unei forţe
oculte, malefice sau benefice, către o acţiune determinată, după
anumite reguli; este succesiunea practicilor religioase colective.
Cultul – fr. culte, lat. cultus, reprezintă totalitatea practicilor
religioase, omagiul care se aduce divinităţii prin acte religioase;
manifestarea sentimentului religios prin rugăciuni şi prin acte rituale;
totalitatea ritualurilor unei religii.
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PETRU HAMAT

DIN PRIDVORUL NATURII
– SENSUL POEZIEI LUI VICTOR FĂT
Poezia lui Victor Făt se concepe asemenea unui joc al
cuvintelor, ce se caută și se regăsesc, se desfășoară și se atrag, într-un
sens anume, fie al organicului, al materiei, fie al sensibilităților, al
tensiunilor și al sentimentelor, al unor fictive reprezentări, în artă, a
„ceva‖ ce se dorește a fi rostit, comunicat, prin formă și culoare.
Construită printr-o rotunjire a sensului, forma estetică devine, la
Victor Făt, modelare de cuvinte, text al întoarcerii, la stare și
sensibilitate, pentru că natura este privită dinlăuntrul unei părți, ce se
vrea componentă a unui întreg, în care anotimpurile rămân
suspendate. Verbul liric decelează, în interior, o ascultare a cuiva
inexistent, o curgere, spre infinit, a timpului, în spațiul acela al
trecerii spre un „dincolo‖ natural, organic, uneori plastic, al iluziei și
al percepției ascunse, definite prin dorința de a fi:
„Din pridvorul naturii
văd anotimpurile
și ascult metronomul.‖
Gândul este dinamic, imaginea, ce se corelează și înlănțuie cu
reîntoarcerea la arhetip, la primordial, uitat și neprezent, în timpul
naturii, semnifică o altă naștere, nu aceea unică, singulară, fecundă, ci,
mai curând, este o revenire, prin naștere, a strămoșilor. Imaginarul
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Anului Nou constituie stare inițiatică, în actul sublim, refăcut și
tutelar, al existenței, este forma „sui generis‖ a începuturilor. Ceea ce
nu se poate exprima, doar susține, prin mimetism, este redat prin
realitatea exterioară. Se dezvoltă o naștere, ce ține de fizic, de
prezență, și nu de trăire, responsabilitatea actului dinamic, al
reîntoarcerii la matricea vieții, este privită astfel:
„Gândul coboară la începuturi
Se nasc strămoșii,
E Anul Nou.‖
Sărbătoarea cuprinde bucuria Anului Nou, prin proiecția întrun alt spectacol decât cel obișnuit, este căderea într-un alt început,
unul al intenției și al reprezentării. Ceea ce rămâne, în spațiul dintre
logos și intenție, este redat în imaginar. Imaginea cuprinde intrarea
într-un joc al vestimentației, pentru că a presupune devine a iniția, iar
dinamismul este sens al trăirii în alt model, în altă iluzie și tăcere.
Ideea de nou și început, de inițiere și de reflecție asupra perspectivei
unei condiții umane, se supune trecerii:
„Îmbrac haine de sărbătoare
e Anul Nou
sublimă bucurie.‖
Cerul senin, acest celest al provocărilor și al materiilor, ce
rămâne să se argumenteze, prin ardere și lipsă de intuiție și de
substituire, constituie imaginarul alb, al spațiilor aflate între organic
și materie, între trecut și prezent, pasager călător al distanțării, al
răcelii și al iernii. Conceptul, din discursul poetic al Anului Nou, se
subsumează veseliei întâmpinării unui nou început, sub semnul
colindului, al cântului sfânt, prin figura străină a naturii, ce nu se
recunoaște, amorțită, a cărei viață este percepută, prin jocul rotirii, în
același timp, timpul inert, al albului perfect:
„Cer senin de oțel,
Anul Nou dalb și sfânt colind.‖
Patria, element al constructului matricei telurice, se răsfrânge
în peisajul dorințelor și al evocării, uriașii și nemuritorii sunt
identitățile formelor, neatinse de vreme și de uitare, sunt modele ale
trecutului, redefinite, în prezent, prin sensibilitate și luciditate.
Pământul îmbelșugat al Daciei este atracția și fascinația devenirii
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unui popor, dar, în același timp, reprezintă continuarea unei istorii,
prin istoria însăși, a destinului. Natura nu este prezentă în acest loc,
pentru că obiectul este imaginea strămoșilor, a celor care au creat
destine, au croit un scenariu pentru viitor:
„Strămoșii uriași și nemuritori
îmbelșugat pământ, Dacia.‖
Rănile strămoșilor consimt ideea că, dincolo de fapte, se află
istoria, scrisă cu slove grave, adânci, tragice, iar vitejia este arma
revenirii la viață, a continuității. Cuprinderea organică a mesajului
faptelor, prin îmbobocire, act sublim al revenirii la identitate,
înseamnă nu doar perspectivă, ci și proiecție în acel „ceva‖, atât de
atractiv, de inocent și de fulgerător. A înflori constituie naștere
organică, naturală, obsesiv de raportată la locuri și lucruri, ce se
regăsesc în arealul altor timpuri. Readucerea, în actualitate, nu este
altceva decât act constant, al evoluției și al devenirii, al frumosului și
al păstrării istoriei, în vraja spectaculosului:
„Din rănile strămoșilor
au îmbobocit faptele
ce înfloresc.‖
Clepsidra, simbol al încătușării, în timp și spațiu, a lucrurilor,
prefăcute în tăcere, structurează identitatea-patrie, într-un joc al
icoanelor. Metafora unei fugi ireparabile a vieții este element al
străvechiului model al țării, invocate ca liant între „axis‖ și „mundi‖.
Țara-obiect și subiect, al constituirii unui popor, se justifică în cadrul
vetrei, singura formă ce inițiază un destin. Axa, care realizează
scurgerea timpul, este timpul însuși, ca martor a ceea ce se petrece,
între gest și sens, între real și poveste nescrisă:
„Clepsidrele vetre și icoane
de străveche țară.‖
Cântecul construiește sensul evocării și al intuiției, al formei
și al plânsului, al bocetului și al logosului, ideea și textul sunt, însă,
structuri ale lucidității, în baza cărei se materializează trăirea, starea
și tensiunea, spectacolul și confuzia. Gândurile, complice la un act
sublim, de apropiere de „anima‖, se inserează în interiorul
necunoscutului, al așteptării și al bucuriei, prin rescrierea istoriilor și
iluziilor. Literele dau culoare și aură misterioasă cântării eroice.
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Eroismul nu vine numai din starea extatică, numai din motivație, ci
acesta probează și conceptul de singurătate și de melancolie, dincolo
de cuvânt, de ceea ce se extrage din sensibilitate, este cel care induce
libertatea, frumusețea și gravura înțelepciunii:
„Gândurile
împletesc din litere
eroic cântec.‖
Puritatea devine actul cunoașterii unei ființe tutelare, supreme.
În spatele culorii și al sensului se ascund curiozitatea, provocarea,
bucuria și noutatea începutului, a vieții și a reflecției. Imaginarul
oglinzilor nu reflectă doar starea și tensiunea cuvintelor prefăcute, ci
și acțiunea unei fecundități, a unui punct de pornire către pântecele
naturii, organicului, aflat în adâncă, profundă, așteptare a unui imbold,
a unei perspective, acceptate de destin. Semințele strălucitoare
reprezintă naștere, viață, primordial, de aceea izvorul, apa curgătoare,
către materia ce se trezește, se reface și își regăsește noul arhetip, se
identifică, prin lumină. A străluci concepe și o redevenire, redefinire
a veșniciei, a eternității:
„Prin pure oglinzi
semințe strălucitoare
în veșnicul izvor.‖
Timpul lipsește din dinamica lumilor invocate, ca muză a unei
înscenări, de trăiri și identități, însă, dezlănțuirea potolită a ecoului,
între presupuse margini temporale, însuflețirea lui, definesc
permanența și frumosul. Arta cuvântului se reflectă în bucuria rostirii
și în creativitatea rescrierii. Glasul ecoului este reflecție, în oglindă, a
infinitului, răceala și asprimea lui nu fac decât să provoace o altă
iluzie, la care este supus timpul. Multele fețe ale acestuia denotă o
stare interioară, de abscons, ce se continuă într-un tot al destrămării –
ardere între coordonate intuitive:
„Între cutele timpului
glăsuiește aspru
ecoul.‖
Identitatea burgului actualizează culorile peisajului.
Amintirile nu șterg spațiul și timpul, ele redevin elemente ale unei
structuri iluzorii, căci, dincoace de sens și formă, se dezlănțuie, tăcute,
culorile, simple și statice modele ale unei reflecții asupra condiției
umane, a obiectului, suspendat între logosuri și imagini. Amintirile,
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în formă de stol, sunt pasagere, trecătoare, ca orice sentiment, trăire,
materie, ce sfârșesc în tensiune neînțeleasă. Astfel, amurgul, pictat în
portocaliu, denunță o pornire spre alte zări-ipostaze, dar și o posibilă
traversare a iluziei, aceea că, aici și acolo, totul este sublim, silențios,
muzical și funebru:
„Peste burg
amintiri în stol;
portocaliu amurg.‖
Sonurile, provocate de scribul neidentificabil, devin armonii
ale naturii, ce se rescriu, se redefinesc și se substituie, prin artificiul
argintiu al iernii. Clinchetul înghețat, abia perceput, între atâtea
neînțelese și nejustificate gesturi, este singurul care distinge între real
și imaginar. Natura este caligrafiată, pentru că, prin scrierea
organicului, ce stăpânește veselia albului și jocul lui, se reconstituie
sensul iernii, aspectele și formele anotimpului alb, sfânt, înghețat și
dalb. Vremea scribului este timpul prefacerii tăcute, al stării inițiale,
de toarcere profundă, într-un gest, încremenit în fața marii traversări
a identităților, a argintiului, ca legătură, singură, între trecut și
prezent, între viitor și prezumtivul destin al naturii:
„În clinchet argintiu
scribul vremii
caligrafiază iarna.‖
Apropierea de dor caracterizează intrarea într-o stare a inițierii
sentimentelor, acele străfulgerări ale sufletului, în interiorul căruia se
petrec trăiri intense, complexe, puternice. Nașterea lor se integrează
spiritului, ce apără crezul, în identitatea protectoare a iubirii.
Sentimentele, proaspete și năvalnice, pătrund în matricea tensională,
prin gesturi și sensuri diverse. Atracția nu este dată de starea inițială
însăși, ci se lucrează la o recreație a „animei‖, prin dincoace de dor,
de dorință, într-o arhitectură a reînnoirii fiecărei mime, căci
mimetismul este cel care învăluie dorurile ascunse, acolo, aproape de
stare:
„Aproape de dor
se nasc proaspete
și năvalnice, sentimentele.‖
Imaginarul nocturn, romantic, definitoriu, al spațiului și
timpului, cuprins de albul lăncilor, creează un moment inedit, al
reprezentării unui tablou, al reîntoarcerii și al simetriei, temporale și
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cotidiene, al unui circuit natural, firesc. Albul este culoarea care
dovedește bogăția cuvântului, prin care se naște noua noapte, aceeași
ca idee și metaforă a proiecției în zborul păsărilor, în atingerea,
posibilă, a fiecărei imagini. Amurgul, care încolțește, concepe ivirea
materiei și a lumii, care dezlănțuie peisajul serii. Coloritul păsărilor
anunță frumusețea spectacolului exterior, al naturii, care coboară în
lumea învrăjbită. Lăncile, simbol al unei forțe, care apără ori
cucerește un areal, creionează valențele și variabilele unui scenariu al
modificărilor, al unei diferite și potențiale liniști, tăceri, desfășurări
de cuvinte și acțiuni, într-un dinamism plănuit:
„Pe albe lănci
colorate păsări,
încolțește amurgul.‖
Peisajul naturii necunoscute, aflate, mereu, în căutare de
sensibilitate, de iubire, de adaptare și de recunoștință, califică un
topos incert, unul al probabilului, niciodată al realului, astfel încât
nimic, din imaginea păsărilor, obosite și flămânde, nu denunță
renunțarea la farmec și fabulos, la misterios, tainic, prefăcut.
Frumusețea, de la marginea pustiei, este complexul nimicirii, al
negăsirii propriului loc, timp ori materie, pentru că mana, care se
găsește în mijlocul pustiei, arată pierderea coordonatelor, a oricăror
iluzii. Strategia abordată reprezintă sfârșitul, care împinge în
derizoriu, în lipsă de revoltă, de atitudine:
„Păsări străine
obosite și flămânde;
la marginea pustiei, mana.‖
Anotimpul primăverii, reprezentare a inocenței și a bucuriei
de a reîntâlni povestea înghețată a naturii, conchide reidentificarea
spectaculoasă a personificării umane. Astfel, cămașa, în care se
îmbracă ieșirea din alb și static, este simbolizată de țesătura lungă,
nesfârșită, a florilor. Culorile vii ale florilor amintesc de misterul
viselor și stelelor, a ceea ce își justifică locul prin țesătura unui tot, a
întregului, care se detașează de abstract, prin instituirea unei stări, din
care se iese prin suspendarea spațiului și timpului, dintre realitate și
imaginar, dintre sine și oglindă. Numai așa se face trecerea de la
cuvânt la sens, de la mimică la gestică, de la alb la ardere:
„Pe cămașa primăverii
florile țes
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vise și stele.‖
Grădina primește valențe umane, devenind una și aceeași
ființă-obiect cu sufletul. Inima este spațiul infinit, fără intrare și fără
ieșire, în care se ivesc zorii fragezi, anume, sentimentul nestatornic al
firii umane, al voinței și dorinței de reprezentare a noului soare,
iubire-dorință, lumină a ceea ce se manifestă, prin apropierea de
materia universului renăscut. Razele luminii, care se reaprind, prin
intermediul dorului, se identifică prin ceea ce este mai sensibil, mai
nobil, mai pur, în condiția umană și a naturii. Căldura, ce se izbește
de peretele imaginar al cadrului, în care se devoalează trăirea, este
însăși certitudinea că momentul revenirii la viață, al ciclului natural, a
fost pregătit cu atenție, premeditat:
„În grădina inimii
în zori fragezi
razele își reaprind dorul.‖
Tandrețea toamnei și coloritul peisajului construiesc
spectacolul brumăriu, cafeniu, melancolic. Grandoarea și aromele
roadelor fac din acest anotimp, al trecerilor line, calme, povestite și
repovestite, subiectul atâtor momente, în care totul rămâne pe loc,
pasiv, lipsit de forță și de spiritual. Poezia textului constă în farmecul
pe care îl aduce tristețea tandră, subtilă metamorfozare a jocului
culorilor. Ceea ce se izolează, între spațiu și timp, este tocmai
galanteria și măreția înscenării, arderea, care cuprinde acalmia,
suspendarea, tăinuite, predispuse la înțelegere și dezvăluire:
„Spectacolul toamnei:
grandoare și arome
tandre culori.‖
Lumina, rece și argintie, înghețată, este metafora zbaterilor în
golul dintre existență și pauza de respirație, pentru că singurătatea
este definitorie pentru ființa simplă, banală, evocată ca prim element
al structurii piramidale, în care evoluează timpul. Proximitatea
țărmului construiește marginea veacurilor din urmă, este acea stare
care instituie lipsa de formă și sens, de cuvânt și de acțiune. Nimic nu
pătrunde în spațiul nedefinit, fără perspective. Urma veacurilor
constituie bruma de nestatornicie a lumii, fiind element obsesiv al
făgăduinței primordiale, tăcerea primă, consecventă, ardentă. Dorința
și dorul nu pot intra în singurătate, acestea rămân, totuși, lângă țărm,
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acolo, unde materia se caută și își caută combustia, devenind una cu
lumina fără căldură, rece, distantă, elipsă a sensului:
„Lumină rece – argintie;
lângă țărmul singuratic
a veacurilor urmă.‖
Demersul poeziei lui Victor Făt comunică o inițiere, în taina
unei logici a jocului logosului, a imaginilor și imaginarului, ipostaze
ale creației, ce taie în materia verbului estetic. Prezența poetului nu
este și nu trebuie să rămână un simplu act suficient sieși, ci acesta are
obligația să se reprezinte, prin simbolurile și elementele naturii și firii,
condiției și realității, în timp și prin timp, cu necazuri sau bucurii.
Starea ființei este redată, printr-o viețuire cu neliniștile, pentru că
omul este un fermecător de cuvinte, de tensiuni și de nobile
reprezentări. Scenariul destinului înseamnă, pe de-o parte, atitudine,
erijată în evocări, dorințe și dor, pe de altă parte, poveste, redare a
naturii, poveștii, realității, ce trebuie înfruntate, nu prin raportare la
timp, ci prin timpul însuși:
„Cerșetor de timp
cu necazuri și bucurii
viețuiește neliniștit omul‖
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MARIA VAIDA-VOEVOD

ÎNTÂLNIRE CU LAUR
Totul îi este cunoscut, dar parcă nimic nu i se potriveşte. Cum
să fii atât de confuză, de dezorientată în oraşul tău? I se pare ciudat că
toată lumea vorbeşte în limba ei, dar şi că sunt puţini trecătorii din
ziua aceea pe strada principală. La Roma, e drept privită mai ales prin
fereastră, mişcarea trecătorilor pare mai avântată, până şi în parcul în
care se plimbă zilnic cu Francesca e mult mai multă lume, chiar
înaintea prânzului. A, da, turiştii! Şi „Roma, oraş deschis‖, un film
vechi din care nu-şi aminteşte decât genericul, dar cu siguranţă i-a
plăcut, altfel l-ar fi uitat definitiv. E important titlul. Cele de pe taraba
cu ziare i s-au părut cam ofensive, poate se înşeală, le va analiza în
linişte la o cafea, în localul ei preferat. Nu l-a mai găsit. Acolo unde-l
ştia acum e un magazin cu porţelanuri. Tentant. După ce i-a cumpărat
Sofiei un bol de dimensiuni mici, dar cu toate acestea bun la toate şi-a
continuat căutările. Într-un final a găsit şi o cafenea, aici fusese
cândva un magazin cu rochii şi bluze de tot felul, i-a trecut de multe
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ori pragul, acum nu s-ar mai grăbi să cumpere doar pentru că îi place
textura şi culoarea. A devenit mai selectivă. Să fie un semn de
maturitate, ori doar indiferenţă faţă de cochetăria feminină, căreia îi
acordase în urmă cu ceva timp o atenţie exagerată? Îi plăceau în
special accesoriile: fulare, genţi, mănuşi, cele mai multe primite în
dar de la soţul ei, Laur, marea ei dragoste, rana ce n-o mai doare,
cicatricea pe care n-o mai vede. Cândva o ascunsese sub stratul gros
al negării. Nu vedea ceea ce toţi ştiau, pentru că nu vroia să-l piardă,
nu era în stare, se temea că fără el n-ar fi putut respira. Nu regretă
nimic, a trăit, a ars, a supravieţuit. S-a înstrăinat de cea care fusese
cândva, ceea ce o neliniştea însă este faptul că nu s-a mai regăsit pe
de-a întregul nici aici, nici altundeva. N-a ştiut cum, nu i-a fost dat, îi
pare că pluteşte între două maluri, de unul s-a îndepărtat, spre celălalt
se uită cu îndoială, nu-i de-al casei, nu-i cunoaşte prea bine pe cei de
dincolo de râu şi nici nu ştie dacă asta îi e dorinţa, da, pluteşte între
două lumi într-o singurătate asumată. Sigur multe o mai ţin legată de
ceea ce numim întotdeauna cu emoţie „acasă‖, dar talpa nu i se mai
lipeşte de pământ, aşa cum se întâmpla nu cu mult timp în urmă. Să
se fi obişnuit în colivie? Doamne fereşte! Cândva firea ei voluntară
deranja, supusă n-a fost decât în relaţia cu Laur, dar în dragoste
logica şchioapătă rău. Suntem robii alegerilor noastre, bune, rele, ni
le asumăm, pentru că ceva bun există în orice fel de întâlnire între doi
oameni, bunăoară generozitatea lui Laur n-o va nega niciodată şi nici
bunul gust. Se privi într-o vitrină largă cu pantofi de toate felurile şi
mai ales de toate culorile. S-a mai înseninat strada şi pe aici. Eşarfa
roşie de la gât ar merge de minune cu nişte conduri supli, potriviţi la
ocazii speciale, ce probabil nu vor veni curând, dar nu îşi poate rata
această bucurie simplă, la îndemână. Intră hotărâtă şi încercă pantofii,
îi cumpără şi ieşi la fel de impetuos din magazinul deloc diferit de
unul dintr-o mare metropolă. Nu-şi explică graba cu care l-a părăsit,
poate teama că nu s-ar putea opri din cumpărat, pantofii erau
slăbiciunea ei. Coborî cele câteva trepte, atentă să-şi vâre banii în
geantă. Se opri apoi o clipă să-i potrivească în mica borsetă şi-i
numără într-un gest maşinal.
-Sunt toţi!
Înainte de a ridica privirea, simţi o uşoară emoţie şi asta o
înfurie o clipă, dar ochii-i erau senini şi întrebători, prietenoşi în
căutătura lor, când i-a înălţat spre vocea de neconfundat.
- Ai rămas la fel de pedantă.
- Iar tu la fel de surprinzător. Cum de eşti acasă?
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- Dar tu? Cafeneaua noastră e aici, pe aproape, s-a mutat puţin
mai încolo de locul ştiut, hai la o poveste, sunt aceiaşi patroni, iar
aroma cea de demult. Dă-mi mie cumpărăturile.
Nu s-a opus. Niciodată nu i s-a opus. Într-un moment de
revoltă a plecat, fără să-şi ia rămas bun. Sigur ar fi convins-o să
rămână. Nu se mai putea. O umilise prea mult, dar ea ştia să rabde,
ştie şi acum, cât despre supunere ceea ce era de demonstrat, s-a
demonstrat. A fost de ajuns un „hai‖ şi iată-i sorbindu-şi cafeaua
împreună ca în atâţia ani, buni sau răi, oricum niciodată plictisitori,
ba, ar zice, chiar prea aglomeraţi în întâmplări şi trăiri.
- Mă bucur mai mult decât pot exprima în cuvinte.
- Nu se poate, eşti un maestru al lor!
- Mă bucur să te văd, am un motiv puternic, nu ştiu dacă ţi-a
spus Sofia, i-am lăsat cheia de la garsoniera ta, mă rog, a noastră. Am
returnat împrumutul datorat Băncii, am câştigat încă mulţi alţi bani şi
mi-am cumpărat un apartament, nu departe de strada în care am locuit
noi doi, un altul în străinătate, aşa încât ai un loc al tău în oraşul
acesta, pe care-l iubeai, recunosc, mai mult decât mine.
Ana făcu ochii mari, era o imensă surpriză ceea ce auzea,
uitase că Laur te putea uimi în fiecare zi cu altceva, dar marea
bucurie a regăsirii cuibului părăsit nu era pe măsura aşteptărilor celui
din faţa ei, un bărbat la fel de chipeş, sigur mai distins, mai aşezat,
exaltarea i se molcomise, da, merita, iubit, dar nu aşa cum făcuse ea,
necondiţionat, nu-i fusese nici părinte, nici copil, doar bărbatul ei, o
pereche credea atunci. În realitate, el rămăsese mereu slobod, nu se
îngemăna cu nimeni, „cred că pur şi simplu nu putea, avea o
infirmitate emoţională. Bietul Laur!‖
Se lăsă învăluită, cercetată de ochii lui verzi de iarbă crudă,
neatinsă nici de soare, nici de brumă, nici de ploi, nici de ninsori, de
lacrimi cu atât mai puţin. Un cal pursânge, pe care-l admiri în
herghelii sălbăticite şi pe care nu ţi l-ai putea imagina niciodată
alergând în vreo cursă, între jaloane impuse, nu, niciodată. Sigur ţi-ar
fi plăcut să-i mângâi coama şi poate să-l simţi la trap lângă tine, asta
se putea întâmpla, dar nu ştiai niciodată momentul când nechezând
sălbatec te abandona fără regrete, uitând c-ai fost, pentru ca apoi să se
întoarcă la fel de senin, fremătând de bucuria regăsirii. Coama îţi
mângâia duios obrazul şi totul se relua, până când epuizată de plecări
şi sosiri, te târai până la uşă şi dincolo de ea, trântind-o cu ce puteri ţiau mai rămas şi aruncând preşul şi cheia de sub el. Uite că i s-a întors
într-un plic şi ea ce să facă acum, să se bucure, să-i fie recunoscătoare,
s-o refuze? Totul era amestecat, dar fără mari emoţii, ba chiar le
simţea domolite până la ştergere, asta o făcu să se simtă minunat şi-i
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trimise peste cana aburindă, pe care o ridica şi o cobora cu mâna
relaxată, într-un joc căutat, un zâmbet larg, ca un curcubeu de vreme
bună peste cerul cu câteva secunde în urmă înnegurat şi apăsător.
- Nu ştiu ce să zic, îmi pare bine că ţi-ai reglat afacerile, dar
garsoniera mi-a devenit străină, pe cât mi-a fost de dragă cândva.
Sofia nu mi-a spus nimic, de altfel abia am sosit în ţară, cred că vroia
să mă pregătească înainte de a-mi da asemenea veste şi mai cred că
dorea să rămânem împreună cât mai mult timp, prea ne-a fost dor una
de cealaltă, eram şi nevorbite, sacul trebuia deşertat şi abia apoi,
cândva, să ne ocupăm şi de altele. Sigur că mi-ar fi spus la un
moment dat, dar i-ai luat-o înainte, mereu ai furat startul Laur, zise
Ana râzând, un râs plin ca al elevului, ce află nu numai că a scăpat de
un examen greu, dar şi că a luat o notă mare. I se făcu dor dintr-o dată
de şcoală, de bârfa din cancelarie, de vacanţe şi duminici somnoroase.
- Pe la şcoală ai mai fost?
- N-aveam când şi nici nu cred că sunt încă în stare să fac
vizite. M-am desprins mai tare decât aş fi crezut de ceea ce făcusem
înainte de plecarea la Roma. Probabil că postul de profesor de desen a
fost definitiv ocupat de altcineva, o voi întreba pe Sofia despre asta,
dar sunt sigură că nimic din ceea ce voi afla nu mă va răni. Sunt o
imensă cicatrice cu pieliţa îngroşată, de elefant fără colţi, mi i-au luat
braconierii, fildeşul e preţios, lăcomia mereu violentă. Pe mine mă
interesează mai puţin agoniseala, uite, poţi lua ce vrei, mai clar spus
poţi vinde tot mobilierul din fosta noastră casă, eu aş vrea să păstrez
doar câteva zeci de cărţi şi desigur tablourile mele, dacă mai există.
- Nimic nu s-a înstrăinat. Tablourile sunt la locul lor, eşti
talentată, de ce ai abandonat pictura?
- Laur, am venit la o cafea, doar pentru că mi s-a părut firesc
să nu refuz o invitaţie politicoasă, dar nu răspund la întrebări nici
măcar în faţa Adunării Naţionale, am închis un capitol cu mari cazne,
nu mai pot să-l răsfoiesc, i-am citit şi recitit fiecare pagină, o ştiu pe
dinafară, dar mai ales pe dinlăuntru.
- Eu mă întorc des la noi, cu seninătate, te evoc de multe ori în
întâlnirile cu prietenii, le e dor şi lor de tine.
- Eşti sigur că mă citezi pe mine, dintre atâtea şoapte susurate
la urechile tale, e destul de greu să te opreşti la unele anume.
- Ai exagerat mereu în ce mă priveşte. Ieşirile mele în decor,
ca să zic aşa, n-au fost nici atât de multe şi nici atât de vinovate, cum
le percepeai tu.
- Mă rog, oricum destule, dar lasă-le acolo unde le-am pus eu,
într-un trecut nebulos, în care nimic nu se mai distinge, dar e bine aşa,
îţi poţi imagina ce vrei, poţi recrea acea lume mică, ori mare în
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culorile ce ţi se potrivesc. Eu am ales s-o uit şi am reuşit. Dar nu
privesc înapoi cu mânie. Am ales singură, nu mi-a forţat nimeni mâna.
- Nu?! Am unele îndoieli în această privinţă. Ce mai face Val?
- Contează pentru tine?
- Deloc. Dar nu te preface că nu ştiai că-şi făcuse un scop din
a te cuceri cu orice preţ.
- Nu, n-am observat, eu aveam ochi doar pentru tine, doar că
tu priveai cam împrăştiat, acum, însă, Laur, eu nu mai am nimic în
tolbă; nici măcar reproşuri. Mă bucur că ne-am întâlnit, că vorbim,
când mai tânjeam după tine îmi imaginam că, uite, aşa ca astăzi, ne
vom întâlni întâmplător, doream şi nu doream să se întâmple, mă
temeam că mă voi lăsa din nou dusă de val şi n-a fost pentru mine cea
mai lină plutire. E bine că ne-am îndepărtat amândoi, în timp, de albie,
pentru ca acum să privim de pe mal la curgerea indiferentă a apei. E
chiar odihnitor, să ştii.
- Îmi pare rău să observ că dinspre tine chiar aşa se văd
lucrurile. Eu mai trec uneori desculţ prin locuri bătute împreună,
malul n-are numai pietre ci şi o iarbă mătăsoasă, binefăcătoare. Întrun asemenea loc am creat, mai bine zis am muncit la tabloul acela de
mari dimensiuni. Am lipsit atunci vreo şapte zile, mi-am găsit o
gazdă în sat, veneam de dimineaţă pe răcoare şi plecam „în amurg, în
ceas de dor‖. O faţă subţirică, ce aducea cu tine, îmi poza câteva ore
pe zi, nu era foarte interesată de ceea ce făceam eu, dar visa la o
rochie albastră şi o poşetă de aceeaşi culoare. Le-am târguit împreună
într-un mic orăşel din apropiere. Nu înţelegea de ce sunt necesare
atâtea ore de stat în nemişcare, eu însă iscodeam nevăzutul din
privirea, din atitudinea ei, care să-ţi fie proprii în toate ale tale. A fost
multă muncă, dar e una dintre lucrările la care ţin. Nu te-ai
recunoscut în acea plăsmuire, pesemne eu te văd altfel decât te arată
oglinda. M-ai întâmpinat cu reproşuri mute, cu tristeţi întinse peste
zilele şi nopţile ce-au urmat. „Nu mă aşteptam la o lună de miere, dar
nici la o absenţă, care să însemne ce? Un gest de revoltă? Te-ai pripit,
nu renunţi tu atât de uşor la libertate. Să-mi fie clar!‖ Nu te-am
contrazis, n-am vrut să umbresc cu vehemenţa discursului tău poezia
celor şapte zile, în care te căutam înfrigurat în fibrele pânzei, în pietre,
în culoare, într-o fată subţirică, ce visa la o rochie albastră. Sigur te-aş
fi putut ruga pe tine să-mi fii model. Nu era acelaşi lucru. Ar fi fost
prea simplu, ori eu, plin de tine, ştiam că te pot găsi oriunde întorc
privirea. Aşa s-a născut acel tablou, mult lăudat. L-am vândut, îl
priveai cu suspiciune. L-am păstrat pe cel numit de unii stalagmită,
ori stalactită, în lipsa unui titlu care să numească forma aceea
translucidă, ce părea să se întindă chiar dincolo de rama tabloului,
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sufocantă prin dimensiuni şi capabilă să se multiplice la nesfârşit. Nai înţeles nici tu acea reprezentare, deşi era parte din tine, dacă nu
cumva erai chiar tu, întreagă, acolo. O lacrimă! Priveai totul printr-o
lacrimă, confuz, fără contururi precise. Era prea obositor pentru mine:
Evadam!
Ana îl privea zâmbind îngăduitor, „patetic ca întotdeauna, dar
ce bun orator‖.
- De ce-am mai despica firul în patru Laur, marile spirite
rămân mereu neînţelese, arta, uite, a avut de câştigat, chiar dacă noi
doi am pierdut. Mă bucur, sincer mă bucur că te-am reîntâlnit.
Stalactitele şi stalagmitele sunt nu numai frumoase dar şi necesare, ce
s-ar face peşterile fără ele, dar oamenii?! Privite prin perdeaua ploii,
în contururi difuze, zilele mai bune, ori mai puţin bune sunt mai uşor
de acceptat, iar evadările de multe ori iluzorii.
Fragment din romanul „Badanta” în curs de apariţie
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MIRCEA VAIDA-VOEVOD

UN POGON DE ZARAND
De-ale zării...
În mine-şi cloceşte oul o zare
şi zarea-mi vorbeşte în limba tăcerii,
pe plaiul mare, la capătul verii,
un ţăran cu coasa coseşte o holdă
de suflete bucuroase să moară
ca să se-ntoarcă precum ecoul.
Mi-e negru păcatul ca cerul gurii la câne,
din clocotul urii în mine rămâne
doar sufletul gol, fără pată,
care-mi strigă: bătrâne,
nu-i loc mai curat ca Uitatul,
când o să uiţi cuvinte şi nume,
ce ai iubit vreodată,
în ceea lume, în ceea lume.
Berze-n Zarand
Berze-n Zarand
zidesc mănăstire
peste punţi de nor,
zbor razant
în închipuire,
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munţi celeşti
peste munţi,
grohotişuri,
cad în Crişuri –
în abis,
penele lor,
pene de scris
veşti şi poveşti.
Rugă de cuib
Berzele din Zarand
sunt suflete care se întorc
din alt tărâm,
pentru că cerul în Zarand
e o catapeteasmă.
Ele aduc o mireasmă aparte.
În genunchi mă rog
Din cuib de barză!
Pierze-se urma rugii în văi,
ducă-se în bătăi de aripi – departe,
stoluri de berze.
Glas de crâsnic
Mă-ntorc spre tine de departe,
drumeţ pe-o pagină de carte
căci clipele sunt numărate,
în toate, frate, se împarte
lumină şi puţină moarte.
Mai ard, mă spăl apă-vie,
cenuşă sunt mai sus de glezne,
treptat, întunecat de bezne,
tot câte-un veac şi jumătate
am cumpărat un cimitir în rate,
cu suflete – o veşnicie.
Astfel, mă-nstăpânesc pe fânul
în care stă Bătrânul Pustnic,
cel din altar, cu glas de crâsnic,
într-o lumină fără vârstă.
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Şcoală în Zarand
Georginei Rovenţa, Profesoarei şi Doamnei!
De ce caută să se aşeze
pe fruntea ei stoluri de berze,
ca pe-o mănăstire în care te rogi,
ca pe-un altar de ofrandă?
Mai înaltă ca palatul de dogi,
peste veac stă şcoala zarandă.
De ce ai gândi că mi-a fost gură de rai?
Pe dascălul laş de ce l-aş ierta?
Când mi-a zis: „venetic cu tată ocnaş‖iar eu, cu tâmpla pe zid, fără grai,
îi ceream Domnului, moarte să-mi dea!
Înfierat am păşit pragul spre iad
şi-ndărăt chemat fără vină,
de-o voce divin feminină,
ce mi-a pus pe rană balsam
şi mi-a spus să cred în Iancu Avram,
să nu rătăcesc, să nu cad.
La umbra ei ca la umbră de nuc
nu cresc maci şi nici busuioc,
înlăuntru în stranii cripte de daci,
ascuns de vrăjmaşi e-un chivot de foc,
pentru pruncii din munţi, pentru suflet de moţi,
pentru toţi ce-au pierit în răscoală.
Şcoală, bătrâna mea şcoală!
Pe un gard de nuiele cântă un cuc,
numără să nu piardă anii,
dar anii se duc...
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LIVIU IOAN STOICIU

Poeme NOUS
Răul
Răscrăcănat, bunicul, în uniformă regală de gală, rupe
o nouă halcă din mămăliga mucegăită, o
fărâmițează și o împarte numai el vede cui — pe prispa
casei, întors de pe lumea cealaltă pentru o
oră, maximum: nu-i e foame, nu-i e sete, nici de femeie nu
simte nevoia, nici de tutun, ceea ce e chiar
culmea, ce ieftină e viața în satul de unde vine… Bună
ziua, moș Ioane, te-ai întors și azi? Trece
pe uliță nebuna satului: eu
te-am văzut prima! Prima și ultima, fă. Ce mai faci?
Iaca, împart în stânga și în dreapta,
dau de pomană, că ai mei m-au uitat. Lasă, că-ți aprind
eu o lumânare, dacă o fi biserica deschisă
la ora asta… Tu ce mai faci, Mărie? Mă doare capul. Nu-mi
tai matale sub limbă, moș Ioane, să-mi treacă
răul?
Sunt un sub
Nedus la împărtășanie de mic — am crescut
doar cu mine însumi, dezamăgit, supărat, trist, pierdut pe
o cale care n-are nici o legătură,
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nu mă mai uit în urmă, nici în sus, să cer ajutor.
Merg la întâmplare, fără
gânduri de reabilitare a mea în fața propriilor ochi, nu
mai e nimic de făcut, am îmbătrânit
încetul cu încetul, am coborât sub mine însumi, sunt un sub.
Parcă nici n-aș fi fost vreodată altul,
nici n-aș fi trecut pe aici, pe unde se înalță focuri și se taie
porcii, înaintea sărbătorilor de iarnă. Măcar atât.
Merg înainte cu capul plecat,
îți scriu cu sânge, adică, într-un vis nesfârșit, am început
să văd negru în fața ochilor, stau ascuns
acum în lanul de porumb de la marginea satului, că
a apărut iar unul
la mine înlăuntru care mă roagă în genunchi să-l
omor și-mi strigă: „N-ai curaj!
N-ai curaj!‖
Doi tembeli
Sunt total împotriva mea, așa că poți să-mi
crăpi capul cu toporul,
îți dau voie — ai curajul ăsta? E în magazia de lemne
unul. Trebuie să mă enervezi tu
întâi în asemenea hal, încât… Am un topor ascuțit!
Dar ce, cuțitul de la bucătărie nu ajunge?
După ce-ți tai gâtul, umplu un lighean de sânge și-l
beau încetul cu încetul… Hai
mai bine să luăm aer. Recunoști? Te-ai uitat
prea mult la televizor. Am
ajuns doi tembeli. Intrăm? „În cintirim, unde popa
merge tot cetind‖… Fiecare îl poftește
pe celălalt să tragă hamul
unei căruțe-dric, abandonată pe alee. Mi-e un dor să
mor, mă, Gheorghe…
În umezeala serii, îmbătați clampă de parfumul
teilor înfloriți. Îl auzi? Amândoi
văd un clopot atârnat, care sună de unul singur. Ce
l-o fi apucat?
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Te iubesc
Trăiesc pentru mine și din mine, bătrâne pirat, nu
pentru tine și nici din tine. Și
nu vreau sa fur nimic, să am ce să ascund,
nici să străbat
curentul golfului, care dă peste cap clima în Europa.
Nici n-am de gând să prezint sarea, sulful
și mercurul din mine sub forma
spiritului. Nu sunt eu centrul tuturor lucrurilor și
nici circumferința. Vreau să spun
că sunt conștient de limitele mele și de determinările
din afară. Nu am nici o putere
nelimitată și nici
un fel de ceremonial al meu: sunt un barbar milostiv
și nu sunt demn de dispreț. Nu te
teme de mine, te rog. Nu mă proslăvesc îngerii. Am
crezut că n-am să te mai văd niciodată,
ființele groaznice ale răului
și haosului luptă împotriva mea în continuare,
nu iau nici o pauză. Acum
sunt într-un plan pe care l-am părăsit, nu știu cum:
sunt eu și nu sunt.
Înțelegi starea mea mentală?
Fac experiențe pe propria-mi piele, trec prin mine
pentru a ajunge de la Dumnezeu la
lucruri... Mă așteaptă alte călătorii. Ți-am stricat o
seară care ar fi putut să fie plăcută, nu?
Te iubesc.
Exprimă-te
A câta oară urci până în peșteră, să te închini?
„Întreabă-l pe Daniil Sihastrul! Sau pe părintele stareț
Melchisedec, de la Putna‖. Ai fi vrut să cobori
până în măruntaiele morții, în
retragere, să-ți descoperi adevărata față și să ceri
iertare. Așa, urcând, ai impresia că
ești buricul pământului, deși știi sigur că nu ești. Nu
ai ajuns nicăieri până azi, nici în
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substratul lucrurilor, dar ți-ai făcut datoria: ai încercat
și ai căutat. Pădurile de brad din jur te
îmbrățișează la pieptul lor și te îndeamnă să-ți cunoști
pe mai departe lungul nasului. E de ajuns
că nu ți-ai pierdut entuziasmul, crezând că are un rost
totul — te-ai înșelat, din păcate, nu întâmplător
îți calci pe urmele vechi. Neavând de ales. De la o vârstă
nu ți-a mai rămas decât să te repeți, nu?
Nu e nici o nenorocire dacă te provoci singur și suferi,
numai să nu urci până la capăt și să nu mai
cobori! Lumea e așa cum e, nu te apără nimeni de tine
însuți. Iar nădejdea e trecătoare.
Bineînțeles că ai atâtea de răbdat și de aici înainte, atâtea
lipsuri și dureri — de ce te sperii?
Nu te-ai înțelepțit? Îndulcește-ți gâtlejul, ia putere din
așteptare, urcă-te până la inimă și
coboară să-i ceri „viermelui neadormit‖ îndurare… Ești
o expresie a propriei tale
naturi, ce e așa de greu de înțeles? Exprimă-te,
în continuare, ca atare…
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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 jeep al amfitrioanei noastre 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 Semilunii Roşii, aici este Palatul Naţiunilor, aici este clădirea
Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară, aici Muzeul
Ceasurilor şi E-mailurilor, aici Catedrala Saint Pierre, asta este
Primăria din Geneva, ăsta Muzeul Ariana cu piese de ceramică,
porţelan şi 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 elveţieni 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
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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 somptuoasa 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. Vam 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 deabia după-amiază să ne întâlnim cu acea plăcută surpriză. „Ok‖, a zis
Madame Lumiere şi în dimineaţa următoare, până pe la ora două neam 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 jeep 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 roze, din cine mai ştie ce soi franţuzesc, dar
care se prelingea 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,
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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 (deacum!) T. C. şi Madame M. C., ea bucureşteancă get-beget,întradevăr, după cum aveam să aflu imediat. „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 care-l 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 cunoscuto pe M., ne-am căsătorit, cu banii de la nuntă ne-am luat Oltcit şi iatăne 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 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 binişor 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
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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, cum-necum 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 Juan-ului 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 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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DANIELA GÎFU

1 februarie 2016
Călătoresc de când mă știu...
Timpul meu e prins din ce în ce
între șinele unui tren
din care nu mai vreau să cobor.
Ieri, o fetiță zglobie
alerga de la un capăt la altul
printre vagoane,
printre oameni,
printre strigătele părinților.
Acum, în vagonul de dormit,
o femeie între două vârste,
sperând să nu mai urce nimeni.
Cineva se încăpățânează totuși.
Încearcă ușa.
Acum nu mai contează cine e...
Pe o pârtie,
într-o depărtare greu de cuprins,
zăresc o siluetă.
O asociez cu una masculină,
cu amintirea trupului tău...
neliniștit, zvelt, demult.
O privesc până când,
din ochiul ferestrei de tren,
dispare în pas cu umbra unei iubiri.
La fel și cetățeanul,
care înțelege repede că a greșit cușeta.
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2 februarie 2016
Ochii mi-i deschizi cu un sms
pe care nu mai știu
dacă-l așteptam.
Ți-ai purtat pașii mult prea departe
ca să-ți mai cred dorul.
Nu-ți răspund ca ieri,
când îți sufocam inima cu vorbe de iubire.
Aștept mai mult.
Și suni.
Privesc la numele tău
și...
decid să nu-ți răspund.
De ce nu o fac?
Îmbrățișarea furată pe picior de plecare
și-a pierdut zâmbetul.
Cine mai suntem, dragă?
Ne trecem în pas cu clipa
care nu mai are demult răbdare.
3 februarie 2016
Și cât te-am așteptat...
Într-un târziu ai apărut,
nins de anii ce-au trecut,
cu o paloare
ce-mi amintea de apropierea tăcută.
Vii acum
ca să te iert,
îmi spui.
Am uitat însă motivul plecării tale.
Azi îmi sărutai gleznele,
mâine îmi strigai numele pe ulițele solitudinii.
Ai ales însingurarea
ca să-ți protejezi inima
de o suferință ce părea posibilă.
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Două frunze tomnatice,
plutind pe un susur de apă,
se lipesc înainte de a cădea în cascadă.
4 februarie 2016
Putem să alegem
ce să iubim și
ce să părăsim.
Se apropie ziua
când nu o vom mai face,
din... neputință.
În ritm cadențat,
piere strălucirea emoției
printre firele albite
de prea multele alegeri.
Azi, respirarea-ți miroase a măr verde
în timp ce strada în care ne plimbăm
e plină de mere putrede.
Pași mici și îndrăzneți
printre prea multe morminte
deschise la o horă nocturnă.
5 februarie 2016
Gândul mi-e lumină.
Am revenit acasă
să-mi umplu sufletul de zâmbetul de ieri,
când visele nu aveau rațiune,
nu aveau miros,
nu aveau gust.
Tulburarea maturității
a pătat prea mult speranța.
Doar florile câmpului
mai emană mirosul clipei
care mă ține legată de tine.
Întinsă pe pătura multicoloră,
mă las îmbăiată de roua dimineții.
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GHEORGHE DĂNCILĂ

Criză
Vin în mine răzvrătiri şi greve
Intră criza lumii în delir
Toamna mea sistează fuga-n seve
Frunza-i marfă pentru cimitir
Pe luciditate deşi-s norii
Vântul ca pe-o veste îl aud
Disperarea-mi iasă din istorii
Ca martirii trişti de la Aiud
Se agită-n ţeastă gânduri rele
Mă salvează doar cerescul dom
Mă aşteaptă îngerii în stele
Zilele-mi vizat-s de pogrom
Somnambulii paşi sunt lent conduşi
Spre eternitatea din cenuşi
23 noiembrie 2015
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MARIAN NENCESCU

DREPTATE SAU JUSTIŢIE?
Reflecţii despre filosofia dreptului
Încercând să răspundă unei întrebări fundamentale asupra
sensului actului de justiţie înfăptuit la noi, guvernanţii de tranziţie sau grăbit să comunice românilor că astăzi se practică, mai degrabă,
justiţia, desigur într-o formă autohtonă, respectiv absolută, în vreme
ce scopul final al acestui demers social, şi anume dreptatea, este mai
degrabă un „lux‖ neacoperit. Este, ca şi cum, de pildă, în artă, ai
despărţi creatorul de atitudinea sa morală, calitate ce îşi pune
obligatoriu pecetea pe conţinutul operei. A separa, aşadar, justiţia de
dreptate înseamnă a ignora însuşi sensul credinţei noastre creştine, ce
stă la temelia statelor moderne, căci, nu întâmplător, Sf. Apostol
Pavel vorbeşte, în Epistola către corinteni, despre o „triadă a
podoabelor omeneşti‖, pe care le ierarhizează astfel : „Şi acum
rămân acestea trei : nădejdea, credinţa şi dragostea. Iar cea mai mare
din acestea e dragostea‖ (13:13).
Dacă, în planul creaţiei, lucrurile sunt oarecum lămurite, în
sensul că valorile morale, calităţile estetice şi talentul constituie un
veritabil pat germinativ al operei de artă, în materie socială persistă
suspiciunea că nu a sosit încă momentul pentru a înfăptui actul de
dreptate. În loc, aşadar, ca ideile despre divinitate, care consacră
statutul social al fiinţei umane, să ne îndemne spre o rezolvare
firească a dilemei, căutăm încă soluţii contra curentului, ce nu ne
conduc decât spre autoritarism şi îndoctrinare. Aşadar, nu cu jumătăţi
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de măsură, cu acte juridice incomplete, cu excluderi şi intoleranţă
vom înfăptui un act de justiţie corect şi deplin justificat moral, ci cu
apelul la resursa cea mai generoasă, oferită chiar de doctrina creştină,
care este toleranţa şi iubirea.
Se pare că la originea acestei atitudini se află modul cum s-a
constituit, în urmă cu exact 150 de ani, învăţământul juridic românesc,
respectiv prima Facultate de Drept a ţării, rostuită, susţine profesorul
Mircea Djuvara (1886-1944), într-un Memoriu publicat în 1942
(Filosofia dreptului şi învăţământul nostru juridic, extras, Monitorul
oficial, Bucureşti, 9 pagini) mai mult ca o şcoală practică, destinată a
se preda arta (s.a.) de a se da soluţii litigiilor ivite în faţa instanţelor
judecătoreşti, iar nu ca o veritabilă Facultate la care să se predea
„ştiinţa (s.n.) juridică‖. Concepută ca o modalitate de învăţare a
textelor şi controverselor ivite cu ocazia aplicării legilor, Şcoala
românească de drept, înfiinţată la Bucureşti, în 1866, de profesorul
Ioan Dissescu a rămas, în opinia profesorului M. Djuvara adepta
tezei că numai înţelegerea ştiinţifică a ideii de justiţie, dar şi
elaborarea ei naţională, sub forma redactării legilor, asigură
afirmarea temeinică a valorilor justiţiei.
Această teză, a dreptului pozitiv, însoţită de o metodologie
specifică, a continuat să stea la baza pregătirii viitorilor jurişti români.
Cu toate că, încă de la începutul secolului al XIX-lea, s-a observat că
atitudinea respectivă, ce a stat şi la baza creării celebrei Faculté du
Droit, de la Paris, datând din vremea Revoluţiei (înfiinţată la 11
Floreal, Anul II, pe stil republican), anume că studiul „dreptului‖,
desprins de cel al „literei‖ legilor, „a constitué la cause de la
stagnation du droit en France‖ (afirmaţie a lui Athanase Jourdan, la
Cenaclul Themis, în 1819). Această lacună, prezentă în studiul
francez a dreptului, a fost îndepărtată târziu, prin introducerea
disciplinei filosofiei dreptului, un ansamblu de concepte juridice şi
moral-publice ce stau la baza construcţiilor codurilor de legi.
Analizând „atitudinea filosofică‖ a profesorului Mircea
Djuvara, exprimată prin preocuparea sa de a introduce, în
învăţământul juridic românesc a unor principii de filosofia dreptului,
prezente, de altfel, în majoritatea şcolilor similare europene, Nicolae
Bagdasar (1896-1971), unul din primii noştri istorici ai filosofiei,
afirma că prin această preocupare profesorul M. Djuvara s-a dovedit
un „kantian‖, în sensul că ştiinţa dreptului nu poate fi cercetată
„empiric‖, ca un simplu „obiect de gândire‖, ci ca pe un produs al
„dialecticii gândirii‖, în esenţă, al „gândirii obiective‖. „Pentru
Djuvara, susţine N. Bagdasar, semnificaţia ideii de realitate nu se
poate concepe decât în funcţie de relaţii‖ (Istoria filosofiei moderne,
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vol. V, extras, Bucureşti, Tiparul Universitar, 1940, p.8). Analizând
raporturile dintre ştiinţele juridice şi conştiinţă, profesorul Djuvara
constată că acestea au obligatoriu, o bază raţională, că ele se constitui
şi se organizează în sisteme, care converg către un ideal de
perfecţiune „imanentă‖, aşadar de tip kantian. În aceste condiţii,
adevărul nu este un dat „absolut‖, ori „definitiv‖, ci o construcţie
relativă, în permanent proces de perfecţionare. La rădăcina dreptului,
susţine profesorul M. Djuvara - ca şi a moralei adăugăm noi - stă,
aşadar, ideea de raţiune obiectivă, care presupune, inclusiv, noţiunea
de libertate. Realitatea este că, în ştiinţă, inclusiv în cea a dreptului,
ca şi în natură, noţiunile de Bun (etic), de Adevăr (etic), inclusiv cea
de Justiţie nu stau pe acelaşi plan, şi în nici un caz nu se află în
raporturi interdependente. Adevărul, de pildă, poate să cuprindă
reprezentări estetice, etice, ori să fie determinat de realităţi obiective.
În aceste condiţii, este necesar a se recurge, susţine profesorul M.
Djuvara, la o „sinteză‖ de determinări, tocmai pentru că dreptul şi
morala nu au aceeaşi rădăcină. Cu toate acestea, „ideal, orice acţiune
morală este justă, după cum orice exerciţiu juridic trebuie să fie
moral‖. În concluzie „orice drept presupune o anume morală‖ (Stat şi
etică, în Revista de drept public, 1938).
Sintetizând, scopul dreptului nu este nici „utilul‖, nici
„solidaritatea socială‖, ori, ideal vorbind, „armonia socială‖, ci
„activitatea liberă a spiritului creator‖ (v. art. Educaţia socială a
tineretului, în Revista Fundaţiilor Regale, 1939). Aşadar, „pentru ca
normele juridice să fie valabile, ele trebuie recunoscute social‖,
principiu dedus din aprecierea raţională a ştiinţei dreptului. „Justiţia,
concluzionează Mircea Djuvara, este ordine socială‖, teză susţinută şi
de alţi penalişti interbelici, între care Petre Pandrea (1904-1968) care,
într-un articol publicat, în 1928, în Revista Gândirea, afirma că
„Şcoala dreptului natural a îmbunătăţit dreptul penal îndrumându-l
spre utilitate socială, solidarism şi înţelegerea psihologică a
delicventului‖ (Autonomia ordinii juridice,în Gândirea, an. VIII, nr.
6-7, p. 256).
Revenind la ideea iniţială, aceea privind morala actului de
justiţie, nu ne rămâne decât să constatăm că dreptul intervine atunci
când avem o „minimă coerenţă în materie de etică‖. Legat strâns de
morală, dreptul are în esenţă, aceeaşi structură logică, deşi s-ar părea
că, aparent, morala domină. În practică, actul de justiţie, desprins de
orice convenţie psihologică, este, susţine Mircea Djuvara „un
contract‖, o convenţie, obligatoriu raţională (s.n.), ce poate fi
interpretată inclusiv „a priori‖.
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Tezele lui Mircea Djuvara şi-au găsit ecou, inclusiv în opera
unui „clasic‖ european al filosofiei dreptului, profesorul italian
Georgio dell Vechio (1878-1970), care, într-un articol din Revista
Dreptul (decembrie 1937), tradus pentru publicul românesc chiar de
profesorul M. Djuvara, susţinea că „principiul binelui, ori al răului,
al justului, ori al injustului nu este ceea ce i-a plăcut unui legiuitor‖
(Etică, Drept şi Stat, Bucureşti, Tipografia Cuvântul românesc, 1937,
p. 16). În consecinţă „pozitivitatea în privinţa moralei derivă din
arbitrul individual, respectiv din aşa-zisa sancţiune a opiniei
publice‖ (s.n. – op.cit., p. 16). În spiritul perfect al moralei totalitare,
filosoful italian lăsa pe seama statului calitatea de a stabili o anume
ordine juridică (Statul „jurist‖, sau statul „perfect‖ nu reprezintă
decât o formă de super individualitate a statului ), dând astfel cale
liberă unei aşa numite statolatrie, căci, devenind „organ‖ al dreptului,
Statul îşi asumă, implicit, şi o etică imanentă. A mai vorbi în aceste
condiţii de un stat „imperfect‖, ori mai grav, de unul „ilegitim‖ ar
însemna să ataci însăşi ideea de justiţie, adevărata funcţie a Statului
fiind eminamente „pozitivă‖.
Teza l-a inspirat şi pe un alt gânditor român, Eugeniu
Sperantia (1888-1972), care susţinea, pur şi simplu, că „statul, prin
originea sa, este o excrescenţă a ideii de justiţie‖ (Viaţă, spirit, drept
şi stat, în revista Gând românesc, aprilie 1938, p. 160) şi că, dintr-o
anexă a justiţiei, statul tinde să devină „un scop în sine‖. Teza se
încadrează, în teoria, foarte răspândită în epocă, a dreptului obiectiv
(normele ce fac ca un interes să fie just trebuie să aibă o conformitate
logică, respectiv să fie acceptate şi consacrate în interiorul societăţii –
n.a.).
Statul „just‖, ce tinde spre „maxim de armonie‖, era aşadar, în
opinia lui Speranţia statul bazat pe „exigenţele filosofiei universale‖
(!? – n.a.), ce impuneau „drepturi‖, dar şi „reciprocităţi‖, în baza
„exigenţei compensaţiilor‖. Concluzia, destul de alambicată, a
profesorului Speranț ia era că „orice exigenţă morală este o exigenţă
logică‖, cu alte cuvinte, ceea ce nu poate fi redus la raţiune, ne
contrariază şi ni se pare fals‖. Această teză, în esenţa ei kantiană,
după cum observa un exeget contemporan, profesorul Mihai Bădescu,
pleacă de la ideea că toate convingerile juridice decurg din înseşi
elementele a priori ale minţii noastre, şi că acestea ni se impun
categoric (Filosofia dreptului în România interbelică, Ed. Sitech,
Craiova, 2015, p. 291).
Din aceste observaţii rezultă că dreptul, obligatoriu pozitiv,
„trebuie să existe‖, dar mai ales „trebuie respectat‖, câtă vreme el se
află în concordanţă cu secvenţele logice ale minţii omeneşti.
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Dreptul autentic, se bazează, aşadar, pe sociabilitate, inclusiv
pe spiritualitate, cu atât mai mult cu cât reprezintă suprema valoare a
spiritului, singura capabilă să integreze biologicul cu pretenţiile
spiritului. Cu atât mai mult creşte, în aceste condiţii, rolul
judecătorului/legiuitorului, căci, nu-i aşa ?, o legiferare severă este un
simptom (grav) de criză socială. Analizând, aşadar Doctrina modernă
a pedepsei, Petre Pandrea constata, de pildă că, în sens kantian,
„pedeapsa nu are scop ci este o valoare de sine stătătoare‖ (în rev.
Pandelecte române, Imprimeria Naţională, 1941). A susţine, aşadar,
că pedeapsa are o fundamentare metafizică şi morală, iar că
judecătorul este un mesager al „zeilor ofensaţi‖, care cere, în
permanenţă, noi „jertfe‖, înseamnă a ignora însuşi principiul că
„justiţia oricărei pedepse nu trebuie să lezeze sentimentul de echitate‖.
Se vorbeşte astăzi despre autonomia magistratului, despre caracterul
absolut al deciziilor sale. Să ne amintim că „judecătorul absolut‖,
Pontiu Pillat, în loc să atragă atenţia asupra erorii judiciare pe care era
chemat s-o legifereze, a preferat să se „spele pe mâini‖, gest
estetizant şi olimpian, dar care nu a rezolvat eroarea judiciară comisă.
Nu acesta este modelul „bunului judecător‖, ci reprezintă, mai
degrabă, un caz clasic de alienare în faţa justiţiei. La fel, a judeca, cu
severitate, într-o epocă „deşănţată ș i tulbure‖, înseamnă a face loc
discriminării, inclusiv în materie de „infracţiuni politice‖, dar şi un
sindrom al „discernământului judecătoresc‖. Nu cu pedeapsa maximă
se îndreaptă relele moravuri, ci dozând pedepsele, astfel încât ele „să
placă societăţii, în numele căreia se împarte dreptatea‖ (informaţii şi
interpretări suplimentare despre teoria pedepselor se pot găsi în
lucrarea lui Mihai Bădescu Sancţiunea juridică în teoria, filosofia
dreptului şi în dreptul românesc, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.
138-145 – n.a).
Concluzionând, putem spune că marii gânditori români şi-au
făcut datoria la consolidarea filosofiei dreptului. E rândul
legiuitorului, acum, să pună în acord principiile cu practica juridică.
Din păcate, sincope recente ne îndreptăţesc să amânăm momentul
când se va putea vorbi de un acord normativ între dimensiunea etică
şi cea juridică a dreptului. Până atunci, lucrări precum Filosofia
dreptului în România interbelică (Craiova, Ed. Sitech, 2015), a
profesorului Mihai Bădescu bătătoresc calea spre o înţelegere a unui
adevăr fundamental, relevat cândva de Mircea Djuvara, anume că
libertatea morală este, în esenţa ei, o formă a libertăţii de gândire, iar
subiectul moral este ţelul fiecărei etici (Eseuri de filosofie a dreptului,
Bucureşti, Ed. Trei, 1997, p. 86).
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

FENOMENUL REVELAŢIEI
Pentru a explica unele fenomene din cadrul filosofiei religiei
şi a teologiei, cum ar fi fenomenul revelaţiei, Jean Luc Marion pleacă
de la datele clasice ale fenomenologiei: intuiţia lui Edmund Husserl şi
analiza temporală a fiinţei umane (Dasein) a lui Martin Heidegger.
Nu întâmplător, în lucrarea Vizibilul şi revelatul, ce reprezintă în mod
îndrăzneţ şi inovator, o incursiune unică în domeniul fenomenologiei
religiei, observăm cum Marion căută asiduu prin istoria filosofiei
(zăbovind, în special, asupra metodei reducţiei fenomenologice),
tocmai datele ce pot fi puse în acest context. El cercetează, mai ales,
modul în care aceste date pot fi regândite în lumina noilor sale
reflecţii. Avem, aşadar, suficiente date în fenomenologia clasică
pentru a constitui o fenomenologie a revelaţiei? Sau, în ce măsură,
asumând finitudinea, fenomenologia ajunge la înţelegerea adecvată a
fenomenului revelaţiei? Putem institui deci, o metodă particulară de
investigaţie a filosofiei religiei? Dacă da, atunci în ce fel conceptele a
priori ale fenomenologiei se pot integra în religie, în care găsim un
punct comun, anume fenomenul revelaţiei?
Concluzia la care ajunge Jean Luc Marion, pe această cale,
este că raţiunea, aşa cum o înţelegem noi în tiparele unei
epistemologii clasice, nu este deloc suficientă în analiza fenomenului
în sine, al revelaţiei. Mai mult, principiul raţiunii suficente este
limitat, în sensul că închide în tiparele unei logici imanente, orizontul
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posibilului. Cu alte cuvinte, idei curat metafizice, cum ar fi: ideea
spinozistă a principiului „cauza sui‖, considerat şi principiu al
temeiului, al fundamentului ultim al existenţei sau însuşi „principiul
raţiunii suficiente‖, postulat în mare parte de către Leibniz, deşi sunt
considerate mari presupoziţii speculative, rămân însă, în concepţia
fenomenologică a lui Marion, nişte conjecturi ce limitează orizontul
posibilităţii, făcând, spre exemplu, un fenomen cum este cel al
revelaţiei, imposibil.
Principiul raţiunii suficente limiteză, aşadar, posibilitatea unor
fenomene de a se arăta ca atare. El prescrie ceva şi se manifestă ca un
filtru, prin care gândirile despre ceva supranatural sau greu
imaginabil ar fi eliminate, necorespunzând normelor raţiunii. Trebuie
să ne limităm, în acest context, la a spune că toate fenomenele se
arată doar în cadrele rigide, prestabilite şi structurante ale raţiunii
suficente. Religia trebuie, deci, să aleagă: fie afirmarea îndrăzneaţă a
posibilităţii fenomenului revelaţiei, fie păstrarea cuminte a
principiului raţiunii suficiente.
Referindu-ne la cercetările husserliene asupra intuiţiei şi
intenţionalităţii, asupra analizei obiective a relaţiilor şi structurilor
existente în cadrul lumii conştiinţei umane, amintim că intuiţia
reprezintă un fenomen vizat, în sensul că „donaţia‖ a ceva, precede în
totalitate „intuiţia‖. Adică, ceea ce este, aşa cum afirmă mai târziu şi
Heidegger în analiza sa asupra Daseinului, „se dă‖, adică este donat,
în termenii lui Jean Luc Marion.
Dar, în ce sens putem spune că vizările intenţionale ale
obiectelor pot aspira la o revelaţie? Dacă Husserl vorbea despre
intuiţie şi donaţie, Heidegger, de pildă, o numeşte direct, cu termenul
de Fiinţă, construind astfel o fenomenologie a inaparentului.
Heidegger se întreba în Fiinţă şi Timp, cum e posibil ca ceva
„ascuns‖, obturat posibilităţilor noastre sensibile de a-l vedea, să fie
adus la lumină, să ne apară în mod vizibil, real? Sau, în alţi termeni,
oare ceea ce ne apare, reprezintă adevărul în mod autentic, sau el este
undeva ascuns şi invizibil simţurilor, iar sarcina noastră fiind aceea
de a încerca să-l aducem în prezenţă, în vizibil?
Marion pleacă de la premisa că fenomenologia este o metodă
nu doar pentru investigarea ontologiei, ci o metodă aplicabilă tuturor
fenomenelor posibile, cum avem, de pildă, revelaţia ca fenomen
supranatural şi incognoscibil fiinţărilor umane îndreptate fie spre
temporalitate, fie spre grijă sau spre moarte. Marion se mai întreabă,
într-o manieră heideggeriană, dacă nu cumva fenomenologia ajunge
să pună actul de prezenţă înaintea actului de donaţie, în sine? Căci,
observă el, atunci când invocăm o raţiune suficientă, limităm
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posibilitatea manifestării fenomenelor, iar fenomenologia scapă astfel
metafizica de „insuficienţa‖ principiului raţiunii suficiente, întrucât
propune fenomenul revelaţiei fără a porni de la un prealabil de factură
epistemică sau gnoseologică, încercând pur şi simplu a analiza
fenomenul revelaţiei în sine.
În interpretarea lui Marion, toate fenomenele sunt fără un „de
ce‖ al lor, adică fără o raţiune suficientă, fără o cauză eminentă a lor.
Fenomenologia eliberează posibilitatea fenomenelor de a se arăta aşa
cum sunt ele, în calitatea lor simplă de fenomen. Astfel, atunci când
luăm în calcul fenomene ce ţin de orizontul religiei, sau al filosofiei
religiei, precum: veneraţia, rugăciunea, meditaţia, iertarea, credinţa,
milostenia, slava divină, miracolul, misterul, etc.., pe toate acestea
trebuie să le privim în termeni strict fenomenologici, ca fenomene
aflate într-un raport special cu trăirile conştiinţei.
Dacă la Martin Heidegger, Fiinţa reprezintă singurul fenomen
posibil, luat în sine doar în opoziţie dialectică cu Neantul, Fiinţa fiind,
în acest caz, un fel de donaţie fără donaţie, la Jean Luc Marion se
petrece o deschidere a orizonturilor posibile în lumea tuturor
fenomenelor imaginate sau existente. Marion face aici şi o trimitere
către Heidegger târziu, a cărui analiză interpretativă merge către o
fenomenologie a inaparentului, după care, Fiinţa devine un fenomen
ce este de fapt, un non-fenomen, adică trimite direct la „ceea ce se
ascunde‖. Chiar dacă Fiinţa este un ceva indisponibil şi indeterminat
fiinţărilor simplu-prezente, sau prezente în temporalitate, aruncate în
mundan, totuşi, fenomenologia fiinţei devine o activitate
hermeneutică necesară, pentru că există o astfel de„ascundere‖ a
Fiinţei.
Nu întâmplător, Martin Heidegger vede în paragraful 7 din
Fiinţă şi Timp, că fenomenul este „ceea ce se arată pe sine fără a avea
nevoie de altceva, decât pe sine‖. Fenomenul capătă aici un sens
kantian, de „apariţie‖. Ceea ce se arată este altceva decât „lucrul în
sine‖, acesta rămânând mereu ascuns. Spre exemplu, răceala ar fi
„lucrul în sine‖ al fenomenului, iar faptul de a tuşi, febra, tremurul, ar
fi „apariţia‖ fenomenului.
În distincţia kantiană „lucru-în-sine‖ - „fenomen‖ se exprimă,
după opinia lui Marion, însăşi structura indiciului asupra faptului că
un anume fenomen există ca atare. Lucrul-în-sine este, cu alte cuvinte,
indicat în fenomen, iar ideea pur fenomenologică de „fenomen‖ e
aceea de „a se arăta de la sine‖. Jean Luc Marion vrea să arată, de
fapt, că Martin Heidegger prezintă structura indiciului kantian, ca pe
ceva pozitiv şi necesar analizei şi reducţiei fenomenologice.
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Mai mult, de structura indiciului ar depinde însăşi fenomenul
revelaţiei. Prin intermediul a ceva, cum ar fi: o scriere sacră, un profet,
un sfânt etc., ni se indică prezenţa unei revealţii. În mod analog, dacă
ne referim la fenomenologia fiinţei, inaugurată de Heidegger, devine
posibilă şi o fenomenologie a inaparenţei, în care avem de-a face,
spre exemplu, cu fenomenul fiinţării întru moarte, fenomen deschis
de angoasă, cu fenomenul trăirii sentimentului de Nimic (neant),
fenomen deschis de către conştiinţă, sau cu fenomenul temporalităţii
deschis de posibilitatea faptului de a fi în lume, de a se da ceva sau
cineva ca prezenţă, aici şi acum, în mundan.
Însă, cel care primeşte o revelaţie nu o primeşte ca pe oricare
fenomen. În cazul revelaţiei, Eul nu are nici o idee despre ceea ce i se
revelează, nici o schiţă, nici o reprezentare, căci, Eul nu poate, în
finitudinea-i, să reveleze în totalitate fenomenul. Aşadar, „donaţia‖
precede „trăirea‖, eul, întrucât aceasta este de ne-experimentat.
Donaţia depăşeşte trăirea, în sensul că nici o trăire nu poate să umple
o donaţie, atunci când ea se manifestă în cadrul revelaţiei. Cu alte
cuvinte, revelaţia nu poate fi limitată la eu, şi nici la altceva.
Revelaţia nu este doar o comunicare de informaţie, ci, mai ales, o
participare la fenomenul credinţei. Credinţa fiind cea care trimite la
un eu constituant, întrucât este singura care poate limita puterea
revelaţiei, şi, de asemenea, posibilitatea ivirii ei.
Aşadar, dacă revelaţia ar admite un orizont, ar înseamna că se
revendică de la un „a priori‖, însă, noi putem gândi revelaţia, fără a
face recurs la vreun „a priori‖, tocmai printr-o punere în scenă a „a
prioriu-lui‖, adică printr-un fenomen saturat, ce depăşeşte, desigur,
orice raţiune. Este însă necesar ca eul să-şi admită caracterul său
originar, întrucât în revelaţie se trece de la evidenţa lui doxa, la cea a
paradoxului (revelatului).
Întotdeauna avem un orizont, iar în faptul revelaţiei avem un
orizont în care fenomenul este saturat. Orizontul finit al eului, sau
orizontul fiinţei, se manifestă într-un spaţiu în care se arată fiinţările.
Dacă Martin Heidegger radicalizează, întrucâtva, orizontul ontologiei,
Jean Luc Marion, dimpotrivă, prin fenomenologia revelaţiei încearcă
eliberarea divinului din orizonutul eului constituant, depăşind astfel
riscul căderii într-o teologie exagerat antropomorfică sau în idolatrie.
În revelaţie, obiectele care se dau depăşesc vizarea, de unde şi
paradoxul fenomenului revelaţiei. Mai mult, adevărul, în cadrul
revelaţiei, nu se rezumă, ca şi la Husserl, la o simplă „trăire‖, sau la o
„stare de deschidere‖ a Daseinului, ca în cazul lui Heidegger, ci
adevărul, la Jean Luc Marion nu se dezvăluie, ci se învăluie, în
sensul că saturează orizontul prin inundare. Dacă ideea de dezvăluire
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ne trimite în spaţiul finitului, mundanului, în revelaţie avem,
dimpotrivă, de-a face cu o acaparare, şi o descoperire minunată a
adevărului, ca un eveniment ce ne surprinde în totalitate. Avem deci,
de-a face, cu o inundare a intenţionalităţii noastre de către intuiţie.
Aşadar, subiectul care este afectat de revelaţie se primeşte pe sine,
din donator el devine adonat.
În concluzie, dacă în fenomenologia clasică, husserliană,
scopul metodei reducţiei fenomenologice era adecvarea „intuiţiei‖ cu
„intenţia‖, fapt ce ar admite donaţia deficientă a unui obiect
incomplet intenţionat, în analiza întreprinsă de Jean Luc Marion,
revelaţia este cea care dă obiectele şi prin care intuiţia depăşeşte
vizatul intenţional, oferind mult mai mult decât intenţia, sau
semnificaţiile elaborate de către Eu.
Prezentându-se ca o intuiţie fără intenţii, semnificaţii sau
obiectivitate exprimabilă, altfel spus, ca o intuiţie ce scapă constituirii
pentru a satura orizontul posibilului, revelaţia este manifestarea
liberă a intuiţiei, iar evidenţa sa este trăitul adevărului. Adevărul
revelaţiei învăluie, aşadar, cu intuiţie intenţiile şi inundă
semnificaţiile cu obiectivităţi lipsite de sens pentru eul conştient, dar,
paradoxal, născătoare de autenticitate ne-subiectivă, de mister
inovator, aşa cum, de pildă, la noi, Lucian Blaga a descris în
gnoseologia sa, fenomenul de „potenţare a misterului‖, nu în sensul
de eradicare a misterului prin descoperirea adevărului, ci de deschiere
a noi posibilităţi ale existenţei, în sens metafizico-ontologic, care să
survină şi să surprindă Fiinţa.
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GEORGE BACIU

GÂNDURI ÎN DERIVĂ
Aud iarba suferind. Eu, ţăranul care-şi are vremea şi locul în
veac, adică în eternitate. Când sufere iarba, picură sânge din coasă,
strigă pământul la Gheorghe, la Ion să stea-n genunchi şi să ofteze
pănă or crăpa zidurile de pe sânul Anei.
Aud iarba suferind. Eu, ţăranul de la marginea lumii, crescut
sub umărul lunii, noaptea pe răcoare, când înfloreşte dorul.
*
Mărturisirea este actul prin care descoperi esenţialul din tine.
Acel esenţial pe care Adam l-a văzut, dar nu a avut curajul să-l spună
lui Dumnezeu. Fiindcă dobândise conştiinţa propriei responsabilităţi,
iar mărturisirea l-ar fi dus la propria învinuire.
Mărturisirea nu poate mustra cugetul. Ea scoate în afară
postul gurii, ospăţul trupului, cearcănele inimii.
Tocmai mi-am mărturisit întâmplarea că am uitat să mă rog.
*
Mă plimb pe strada veacului acesta invalid şi orb, ţinând de
mână plictiseala aproape sinucisă în mizeria moralităţii. Sunt gol ca o
cutie aruncată la coş de propria-i inutilitate. Îmi privesc sentimentele
abia ieşite de la Biserică şi-n intimitatea mea de individ social îmi
dojenesc capriciile cu gust de raţiune.
Cândva credeam că morala e o imensă bibliotecă ce trebuie
citită pentru a vedea umanul din tine. Însă umanitatea se naşte
dincolo de morală, în strigătul de durere al nedesăvârşirii omului.
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Lumea adevărată este cea simţită, iar simţul îşi are rădăcina în
înclinaţii. Cugetarea trebuie să fie o înlănţuire de fapte lipsite de
conştiinţa moralităţii. Pentru că numai aşa te poţi privi pe tine însuţi
ca o sumedenie de acte ce reacţionează cu o anumită semnificaţie.
Omul este un lucru construit bucată cu bucată pe baza unor
întâmplări de cele mai multe ori nedigerate de raţiune. Estetica
existenţei umane exprimată în artă este o multiplicitate e evenimente
infime petrecute în imperiul viciilor – singurele certitudini ale
rostului omului real.
Mă plimb pe strada veacului invalid şi orb ca o fărâmă de
instinct plictisită de morală.
*
Nu ştiu absolut nimic despre mine. Fiindcă nu am învăţat să
fiu păcătos. Biserica ne arată cu degetul atunci când te-ai rupt de
social şi devii egoist. Seducţia pasiunii apare atunci când ai uitat să
gândeşti pentru ceilalţi, devenind cel mai important amestec de
greşeli şi adevăruri, respirând între cer şi pământ.
Viaţa lipsită de pasiuni este deja moartă. Nu conţine niciun
tremur de umanitate, nu admite orgoliu şi nici antinomii. Trăirea
păcatului are spontaneitate şi inedit. Defectele îndeamnă la
cunoaşterea adevărului. Fără ele nu ar fi progres, ci poveşti
ontologice care se repetă.
Lipsa păcatului duce la dezumanizare, la sclavie, la
transformarea omului într-o substanţă fluidă epuizantă, totdeauna
determinată. Or, pârâul susură în albia lui mereu altfel, îşi duce rostul
tocmai prin simţul pietrelor şi a nisipului peste care trece, când
vijelios, când lin, când limpede, când plin de tulburările agoniilor sale.
Astfel şi omul, ce supus păcatului îşi caută sensul, îşi caută biserica
pentru a se putea ruga şi a-şi descoperi graţia nedesăvârşirii sale.
*
Stau alături de mine. Privesc visele legănându-se în hamacul din
grădină şi mă întreb ce rost are cearcănele de sub ochii nisipului urcat în
clepsidra deşertului purtat în cocoaşă de cămile? Din când în când insomniile
unei oaze se înfig în ecoul setei cu miros de caravane. Semăn cu o piramida
veselă umblând prin târgul cu faraoni scoşi la licitaţie de muzeograful bolnav
de ruine dezamăgite. Între timp, oglinda dărăpănată din camera beduinului,
cu pretenţii de şeic, recită rubaiate de Omar Khayyam. În cortul său cu
nouăzeci şi nouă de nume, Allah scrie Coranul cu gândul la Mahomed.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU ... UN CEZAR AL SPIRITULUI
(TITUS RAVEICA)
La 31.01.2013 (de remarcat jocul numărului 13 - normal şi
invers), la 77 de ani, după 44 de ani de catedră, a trecut Styxul (un fel
de Bahlui hai-hui între două lumi), profesorul universitar Titus
Raveica. Ar fi rămas unul dintre „profesorii trăsniţi‖ (adică
„profesores trasnitensis‖, de ne-am lua după afectarea învăţatului de
la „Alma Mater Iassiensis‖), dacă după revoluţia din 1989 nu devenea
2 ani senator FSN, urmaţi de 4 ani preşedinte CNA.
Junele din satul Şcheia, comuna Grajduri (ale lui Augias,
logicamente), după absolvirea unei şcoli medii de comerţ, s-a avântat
pe crestele abstracte ale Facultăţii de Filosofie din Bucureşti. Din
anul 1958, Titus Raveica revendica gloria filsofiei, dar şi întreţinând
un veritabil cult pentru George Călinescu şi Grigore Moisil, ilustrat
şi cu elocinţa retoricii de tip special de la catedră. Trăise clipe aidoma
celor doi magiştri în care studenţii de la alte facultăţi îi frecventau
cursurile în amfiteatre arhipline.
Titus Philosophicus, cum era supranumit de studenţi, îşi va
împăna expunerile cu citate celebre din antici, clasici, mitologici,
fantasmagorici, vocea-i lansând inflexiuni specifice unui concert de
jazz. Nu înainte ca, îmbrăcat la patru ace, cu un barbişon subţire,
dând solemnitate bondocelii sale, să pună pe catedră telefonul mobil
(un fel de sigiliu al timpurilor moderne), bastonul cu măciulia de
argint şi ţigareta din comitatul Kent. Semn aristocratic, bastonul nu
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era folosit doar pentru a se apăra de câinii (şi chiar pisicile) de pe
strada ieşeană, ci şi pentru „asistarea‖ unui reumatism incipient, rimă
forţată la romantismul din Copou.
Dar preţiosul dascăl cu parascoveniile sale, ar fi avut parte
numai de o gloriolă locală, dacă nu lua calea parlamentarismului
conjunctural, când apariţiile sale televizate şocau prin noutatea
exhibiţionistă, mai ales în faţa telespectatorului care, auzind de
Seneca se-nneca?! Doar de referinţe culturale şi trimiteri docte ne
ardea nouă, atunci, când de abia ne descurcam cu stagflaţia şi
inventam artificii pentru a acumula, sălbatic, prin furt? La ce să
folosească nişte di-scursuri pentru scursuri?
În conflict cu zădărnicia, profesorul a revenit în 1996 la Iaşi,
după ce în deceniul al VII-lea al secolului tocmai trecut, îşi redactase
o operă proprie (Eseuri filosofice, Manual de filosofie contemporană
şi cartea despre Giordano Bruno). Bun coleg, va închina în fiecare
săptămână în revista „Cronica‖ o evocare despre o personalitate
universitară ieşeană, substanţă a cărţii „Memoria amfiteatrelor‖
(Editura Tinerama, Bucureşti, 1994). Astfel, peste 50 de profesori de
mare notorietate, din spaţiul select al strictei specializări, n-au fost
daţi uitării. De altfel, profesorul ieşean era mereu înconjurat de
personaje foarte agreabile, alături de vinul de Cotnari, catalizator al
discuţiilor.
Câteva momente mai hazlii schiţează omenescul celor care au
fost proclamaţi nemuritori (fie ei simpli academicieni). Filologul
Ştefan Cuciureanu, de exemplu, se scuza că uneori depăşea măsura la
vin, numai din cauză că Topîrceanu îl avertizase că apa din Iaşi
conţine prea mult clor; distrat, profesorul Alexandru Triandaf a pus la
examenul de logică matematică bilete de la algebră (a picat pe primii
6, până ce al 7-lea i-a atras, respectuos, atenţia, iar victimele au venit
la restanţe, deoarece n-au fost în stare să recunoască disciplina la care
erau examinaţi?!); Titus însuşi l-a comparat pe Călinescu cu Da‘
Vinci, după care „natura a simţit nevoia să se odihnească, să-şi tragă
sufletul‖; iar Octavian Tcaciuc i-a recunoscut că a pus ceva bani
deoparte, „dar nu de partea cea bună?!‖.
Pafarist la un seminar, Titus a fost întrebat de Moisil, „de
unde este?‖ „Din Iaşi‖. „Acolo este o mare densitate de oameni
deştepţi pe metru pătrat‖. De altminteri, la examene, răspunsurile lui
Raveica au fost mereu briliante: „Matale, dragă Raveica, eşti de
nerecunoscut‖, la care, a răspuns pe măsură: „M-am mutat între timp
la Iaşi‖. Orice s-ar spune despre păcatele sau virtuţile marelui
profesor, chiar şi în varianta ei mai spectaculoasă, cultura română va
avea mereu nevoie de un asemenea Titus: Cezar al spiritului.
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IULIU PÂRVU

VOLPIANO (TORINO)
28 august
Somn adânc, perturbat pe la ora 3 dimineața de pașii apăsați
ai unor turiști întârziați care urcau scările spre etajul unde se află și
camera noastră. Mai ațipim, apoi, până sună telefonul de sculare. La
ora 7, coborâm la masă. Mic dejun variat, ca ieri. Nu mică ni-i
surpriza să fim abordați pe românește de o domniță destul de stilată și
harnică de la bufet. Înțelegem că este orădeancă. Se bucură să afle că
noi suntem de la Cluj.
Ne îmbarcăm, acum în autocarul nostru, salutându-i amical pe
șoferi, ca după o despărțire mai lungă de două zile. Sunt și ei
bucuroși să ne revadă. Plecăm spre Pisa. Locuri drepte. Zonă agricolă.
Pe zeci de kilometri de-a lungul șoselei, pepiniere. Cu de toate. Mă
las fascinat de brazii argintii. Îmi aduc aminte cât și-a dorit bietul
bunicu-meu unul în curte, dar pe vremea aceea nu am avut de unde să
i-l procur. Trecem pe lângă Montecantini Terme, o stațiune, îmi dau
seama, situată într-un peisaj deosebit de pitoresc. Deduc că pe aici se
produc vinurile de Chianti. Trecem și pe lângă Lucca, dar rămânem
insensibili la ispitele sale medievale despre care ghidurile turistice
vorbesc laudativ. Ținta noastră, în această dimineață, este Pisa.
Așezare veche, din vremea romanilor, s-a dezvoltat ca republică
independentă încă din secolul IX. A avut avantajul imens de-a fi fost
port la Marea Ligurică, deci să-i fie deschisă în față Mediterana. S-a
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dezvoltat, astfel, ca oraș maritim de prim rang, precum Veneția și
Genova. În secolele XII-XIII a atins perioada sa de glorie, nu numai
economică, ci și culturală. Acum se înalță edificii monumentale, care
impun stilul romanic pisan, acum se creează și aici condiții pentru
înflorirea artelor. La începutul secolului XV intră sub stăpânirea
Florenței, ceea ce nu-i întrerupe dezvoltarea urbanistică, decât i-o
temperează.
Parcăm la marginea orașului, de unde, cu o cursă locală, ne
îndreptăm spre Campo de Miracoli (Câmpul Minunilor), ce atrage
milioane de turiști din toată lumea. Își merită cu prisosință numele,
căci adevărate minuni arhitectonice sunt și Domul, și Baptisteriul,și
Torre Pendente (Turnul Înclinat), pe care le adăpostește. Noi am mai
umblat pe aici, le știm bine, dar ne face o mare bucurie să le revedem.
Câmpul este, de fapt, o imensă piață, înconjurată de ziduri, de la
marginea orașului. Nu o piață pavată, cum se obișnuiește, ci gazonată,
care îi dă aspect de câmp. Monumentele amintite sunt foarte vechi și
absolut remarcabile. Piatra de temelie a Domului a fost pusă în anul
1063, pe când Pisa era putere navală și comercială, iar construcția a
durat mai bine de un secol. Stil romanic autentic, cu dispunerea
navelor în formă de cruce. Fațada, impresionantă, cu minunatele-i
coloane de marmoră și arcade, cu migăloasa-i lucrătură decorativă, cu
ușile-i de bronz. Pereții exteriori, ca la Domul din Florența, placați în
marmoră albă și verde, strălucesc aproape nefiresc în bătaia soarelui.
Cupola, solemnă, înconjurată de un brâu de coloane suple, care susțin
frize bogat împodobite, marchează locul de îmbinare a brațelor crucii
arhitecturale. Minunat edificiu! ... În fața sa, Baptisteriul, o clădire
poligonală, nu mai puțin impresionant. Construcție începută în 1153
și terminată după 250 de ani. Stil eclectic, firește, dată fiind durata
edificării. Impresionează nu numai prin grandoare (55 metri înălțime),
ci și prin ornamentația excepțională din partea superioară, în acord cu
cea a cupolei Domului. Cât despre Turnul Înclinat, toată lumea a
auzit de el. Este din aceeași perioadă cu celelalte edificii, are 58 de
metri înălțime, e de formă cilindrică, cu aceleași elemente decorative,
coloanele-i fiind dispuse în șase galerii etajate. Se cunosc cauza
înclinării lui și eforturile tehnologice care se fac pentru stoparea
procesului. A fost proiectat să servească de clopotniță și, de aceea,
așezat în spatele Domului, simetric cu Baptisteriul, formând un
ansamblu. Din păcate, înclinarea lui strică, oarecum, simetria gândită
inițial.
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Noi, cum le-am mai vizitat, ne mulțumim, acum, să le
admirăm pe dinafară, să facem fotografii și să ne amintim de
companionii de excursie de altădată. Același gazon impecabil, pe care
atunci ne-am așezat ardelenește la un picnic și am glumit cu poftă.
Eram ceva mai tineri și mai fără minte, într-o companie cu multe
cunoștințe apropiate... Când se dă semnalul, ne adunăm la autobusul
local și ne întoarcem în parcare. Aici, tarabe, cu mărfuri de tot felul,
ca într-un loc frecventat de turiști. Mult artizanat, de sorginte asiatică
și africană. Îl trecem, bineînțeles, în revistă. Așa ni-i dat să trăim o
scenă nostimă. Un negustor din Bangladesh, jovial, recunoscându-ne
după vorbă că suntem români, mă indică pe mine drept Hagi, iar pe
Elena – Nadia Comăneci. Ne amuzăm, firește, dar ne simțim și flatați
în orgoliul nostru național. Motiv pentru care nu mai stăm pe gânduri
și-i cumpărăm lui Andrei, nepotul, o tobă înzorzonată după model
indian. De la un negru african, apoi, luăm niște ustensile din lemn
exotic de efect când întinzi masă pentru musafiri. Sunt bune de cadou
celor care le vor agrea.
La ora 11, plecăm spre Genova. Refacem drumul de alaltăieri
în sens invers. Locuri frumoase. În dreapta, Apeninii, maestuoși, cu
creste semețe. În față, Alpii. Revedem, acum avizați, golfurile care
adăpostesc suburbii genoveze. Parcăm în port, undeva în zona
Acvariului. Avem rezervate două ore pentru vizitarea orașului. Este
foarte puțin, dar nu putem schimba programul excursiei. Ca de obicei,
turul pietonal. Urcăm pe Via San Lorenzo. Genova are o poziție
geografică interesantă. Este întinsă mult pe malul mării, iar de aici se
înalță pe versanți într-o dispunere etajată. Îi stă bine cum arată. Prima
impresie pe care ți-o lasă, după ce apuci să-l cunoști, este de oraș
opulent. Are și motive să fie așa. Așezare veche, cu rădăcini în
Antichitate, s-a impus mereu prin flota sa. Încă din vremea
cruciadelor, a stabilit legături comerciale cu orașele din estul
Mediteranei, intrând în concurență cu Veneția. A ajuns, astfel, să
întemeieze colonii și la Marea Neagră. În secolele XII-XIII era o
mare putere maritimă și comercială. Se dezvoltă impetuos capitalul
genovez. Pentru prosperitatea afacerilor, creditorii s-au unit într-un
consorțiu, întemeind Banca di San Giorgio, o noutate pentru aceea
vreme. Bancherii ajung să administreze datoria publică a orașului.
Lupul pus de pază la turmă. În criza generată de căderea
Constantinopolului, prestigiul politic al Genovei a scăzut, nu și
afacerile bancherilor. Cu vremea, pentru că au creditat finanțele
republicii, aceștia pretind să administreze și teritorii subordonate ,
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neezitând, când a fost cazul, să le vândă, pentru a-și recupera
capitalul pus în pericol. Așa s-a pierdut Livorno, iar mai târziu Insula
Corsica. Genova ajunsese, la sfârșitul secolului al XVI-lea,
principalul bancher al Europei. Banul însemna totul pentru
guvernanții săi, cupiditatea întrecea orice măsură. De aici, opulența
orașului, dar nu și o tradiție culturală semnificativă. Unde banul își
este suficient sieși, artele nu prea apucă să înflorească...
Să revenim, însă, la ale noastre. Via San Lorenzo este un
bulevard cu clădiri frumose, dar nu emblematice. Stradă burgheză. În
partea superioară a colinei pe care o urcăm, Catedrala San Lorenzo,
pare-se cea mai veche biserică a orașului. Construcția sa a început în
secolul XII, fiind remaniată în mai multe rânduri până în secolul XIV.
Fațada-i gotică a fost împodobită în secolul XIII. Aici se păstrează
moaștele Sfântului Laurențiu. E deschisă. Urcăm mai multe trepte,
spre a intra, dar nu o putem vizita fără ghid local, așa că rămânem
mai pe la uși. Înțelegem că asta se întâmplă și cu credincioșii care ar
vrea să se închine. Deschisă, deci, dar numai la intrare. În înghesuiala
produsă, simt, parcă, discrete pipăieli la buzunarul exterior al genții
de voiaj, unde îmi țin portmoneul. Lângă mine, un tânăr jovial, care
încearcă a mă cuceri cu un zâmbet complice. Infiltrat în grupul nostru.
Ca să mă asigur, întorc geanta și-i întorc zâmbetul. Observând că mam prins, simulează și el interes turistic... De văzut, n-am văzut prea
multe, așa că ieșim. Dăm peste câteva palate, între care Palatul Ducal
este cel mai reprezentativ. Își are și Genova partea sa de Renaștere și
Baroc, dar, evident, nu poate concura cu Florența. Familiile nobile ori
bancherii orașului și-au etalat opulența. N-au avut vocația
mecenatului, decât pe cea a tezaurizării. Dăm și peste casa în care s-a
născut Cristofor Columb. Destul de modestă. Nu se vizitează. Doar o
placă comemorativă reține atenția trecătorului. De altfel, marele
navigator a părăsit Genova la 25 de ani, s-a stabilit în Portugalia, apoi
s-a pus în serviciul Spaniei, ca să plece în marea lui aventură
transatlantică și să descopere America. Genovezii nu au altă
considerație față de el decât că le-a fost concitadin, asta deși nu au o
altă personalitate de acest calibru de care să fie mândri... În
vecinătatea casei lui Columb a funcționat o mănăstire, a cărei curte
interioară este încă de interes. În turul nostru, întâlnim clădirea
Operei, a Universității de Artă, semn că ne aflăm într-o zonă centrală
a orașului. Făcând un ocol pe străzile din jur, revenim în piațeta din
fața catedralei. Nu mică mi-i surpriza să aud vorbă românească. Cu
picioarele adunate în șezând, pe o fâșie de gazon, jovialul tânăr din
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catedrală se confesa umil unui bătrâior bărbos că nu i-a ieșit lovitura.
Sfetnicul se amuza copios pe seama novicelui, sugerându-i că încă e
necopt, dar să persevereze. Îmi venea să mă apropii de ei, să-l
consolez și eu că nu mult a pierdut, n-ar fi găsit în portmoneu bani,
decât acte, deci să nu fie dezamăgit. Dar la ce să mă pun cu niște
găinari de rând, care se pot lua, apoi, de tine, că-i ofensezi... În
piațetă, un alt Busuioc, dar nu de-al nostru, cu un vag public în jurul
său, nu pe schele, își etalează vocea de tenor de coloratură. Lumea îl
aplaudă. Nu-mi dau seama dacă se mulțumește cu atâta ori așteaptă și
un gest pecuniar. Iacă, treburi curente, într-o metropolă cu tot felul de
oameni. Mai intru odată în catedrală, acum singur, poate reușesc să
ajung la altar. Însă aceeași interdicție. Descopăr, totuși, într-o nișă de
la intrare o bombă dezamorsată. A fost aruncată în 1941 de britanici,
pentru a distruge biserica, dar nu a explodat. Genovezii o expun ca
expresie a unei minuni, a protecției divine... În port, atmosferă
specifică. Mă amuză rufele puse la uscat pe sârmă de-a lungul
balcoanelor clădirilor de pe Chei. Numai la Napoli se mai poate
vedea o asemenea imagine stradală. Pe aici, însă, credeam că sunt alte
pretenții. În rada portului, o Corabie a Piraților, vas de epocă
înzorzonat, dă seama de tradiția maritimă aventuroasă a genovezilor.
Ca element decorativ, e de efect. O fotografiez din mai multe poziții,
și pentru detalii, și ca ansamblu, poate îi voi încânta pe nepoți cu
imaginea ei, trezindu-le interesul pentru vremurile trecute. Acvariul
se află, de asemenea, în zonă, dar nu prea văd turiști care să-l
cerceteze.
Părăsim Genova la ora programată. Trecem din nou prin mai
multe suburbii ale orașului. Străbatem o încrengătură de șosele
suprapuse, adevărat labirint, până să ieșim la autostradă. Mă mir de
iscusința șoferilor, că nu le încurcă. Apoi un lanț de tuneluri. Bieții
Apenini Ligurici, tare au fost scormoniți până în măruntaie.
Așternându-ne la drum, trecem printr-un peisaj montan de toată
frumusețea. Sunt 27 de grade afară, dar pădurile din jur domolesc
vipia. Așezări izolate, case de munte izolate. După ce ieșim la șes, în
Câmpia Padului, părăsim autostrada de Milano, cotind spre Torino.
Lumea, în autocar, socializată acum de-a binelea, e în vervă. Mai ales
doamnele ciripesc continuu, apelându-se cu numele mic, chiar cu
diminutive. Intrăm în oraș dezinvolt, ca într-o așezare pe loc drept, în
care străzile și bulevardele se înșiruie ordonat. Pare neverosimilă
colina din preajmă, aduce cu Cetățuia de la Cluj. Arhitectura orașului
se deosebește mult de a celorlalte localități urbane din Peninsulă.
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Aceasta datorită, mai ales, istoriei aparte a locurilor. Torino este
capitala Piemontului, care s-a constituit, încă din Evul Mediu
Timpuriu, ca regat, sub coroana Casei de Savoia. Multă vreme s-a
aflat sub influență franceză ori austriacă. Economia zonei s-a deschis
mai mult spre industrie. De aici a pornit procesul istoric al unificării
Italiei. Piemontezi au fost și Cavour, marele diplomat de la mijlocul
secolului al XIX-lea, și Garibaldi (născut la Nisa), iar regele
unificator Victor Emanuel II se trăgea și el din Casa de Savoia...
Străbatem bulevarde largi, flancate de pomi ornamentali. Flori în
balcoane, adevărate grădini pe acoperișuri. Nu mică ni-i surpriza să
întâlnim o bisericuță maramureșană de lemn în acest peisaj urban
modern. Știam , încă de acum opt ani când am mai umblat pe aici, că
sunt forate mulți români în Torino. Un oraș industrial atrage mai
multă forță de muncă. Trecem pe lângă stadionul echipei de fotbal
Juventus și chibiții din grup tresărim plăcut. În sfârșit, poposim în
Piazza San Carlo, socotită centrul istoric al orașului. Aici nu am
ajuns rândul trecut, deci mai potrivit este să spunem că descoperim
Torino, nu-l redescoperim. Piață frumoasă, aerisită, dar în alt mod
decât sunt frumoase piețele din celelalte orașe italiene. În centrul său,
un monument ecvestru al unuia dintre regii Piemontului din secolul al
XVI-lea, Emanuel Philibert de Savoia, socotit erou național. Piazza
Castello este principala piață a orașului. Aici se află Palzzo Madona,
edificiu de secol XIV-XV, unde se adăposteau reginele rămase
văduve. Nu departe este Palazzo Reale, palatul regal, reședința
prinților din Casa de Savoia. Nu trebuie uitat că Torino a fost, scurtă
vreme, prima capitală a Italiei unite. Deci importanța reședinței
regale trebuie privită și din această perspectivă. Toate palatele sunt
astăzi muzee. Nu avem timp să le vizităm, poate altădată. Intrăm, în
schimb, în Domul San Giovanni, aflat în apropierea Palatului Regal.
Aici este adăpostit Sfântul Giulgiu. În el, se crede, a fost înfășurat
Isus Christos când a fost așezat în mormânt. Poartă, până astăzi,
semnul chipului său și urmele de sânge din timpul răstignirii. Se
păstrează într-o capelă rotundă, acoperită cu o cupolă. Loc sacru.
Credincioșii se reculeg și se roagă în genunchi. Același lucru facem și
noi, după ce-am urmărit un film cu toată istoria giulgiului. Aprindem
și lumânări, rugându-ne pentru liniștea morților familiei, pentru
sănătatea și împlinirea celor în viață... Imediat ne sună Ionuț, să ne
anunțe când va sosi cu Elsa în țară. Să fie o coincidență? ... Ni se
rezervă și timp de plimbare. E vineri după-masă, lumea se pregătește
de week-end. Străbatem în pas domol Via Roma, bulevard pietonal.
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Multe clădiri cu porticuri, din care se intră în magazine de lux.
Pătrundem și noi în câteva, să ne scăldăm ochii, vorba Elenei, căci de
cumpărat e mai greu, prețurile mărfurilor ne par prohibitive. Multe
monumente, întru cinstirea eroilor sau a unor cavaleri. La ora aceasta,
orașul este deosebit de animat. Parcă am fi pe Rambla, în Barcelona.
Exchibiționiști, artiști ambulanți. Ne reține atenția un baterist
dezlănțuit într-un adevărat recital. Plimbare plăcută, reconfortantă.
Apar semnele înserării. Trebuie să ne întoarcem la autocar. Părăsim
Torino cu sentimentul că am cunoscut un oraș modern, elegant,
domnesc, cum ar fi zis biata maică-mea, neavând la îndemână alt
termen pentru ceea ce se cheamă aristocratic.
Poate că e prea scumpă o cazare în Torino ori prea sunt
solicitate hotelurile sale, așa că ne retragem pentru cazare într-o
localitate din apropiere, Volpiano. Numai craioveanca de pe bancheta
din fața noastră în autocar, o doamnă drăguță, nu-i de acord cu treaba
asta. Și-a găsit o cunoștință care a oprit-o la ea. Așa că doamna
Limona rămâne singură pe două locuri. Îi urăm ședere plăcută.
Grupul începe să se destrame încet-încet. Se vede că suntem spre
sfârșitul excursiei ... Asistăm la încă un amurg romantic pe pământ
italian. Dar parcă nu de el ne arde acum, cât de un pat comod, după o
zi în care am adunat foarte multe impresii. Deși izolat într-o localitate
anonimă, hotelul Verdina nu-i cu nimic mai prejos decât celelalte în
care am dormit. Sau poate chiar de aceea. Cameră ospitalieră. Nu
zăbovim. Un duș, și ne culcăm. Noapte bună!
Monfalcone (Trieste)
29 august
Mă trezesc cu simptome de răceală. Aerul condiționat din
cameră mi-a iritat căile respiratorii. Îmi curge nasul continuu. Trebuie
să mă dreg măcar cu un ceai fierbinte. Astăzi, zi de sărbătoare.
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Firesc ar fi să ținem post,
dar nimeni nu-l ia în seamă. Puțin să nu ne batem la micul dejun
pentru mâncăruri de dulce, cum se spune pe la Gârbău. Unt, șuncă,
frigărui, cârnăciori, brânzeturi... Halal creștini ortodocși! Azi avem de
făcut drum lung, merindele-s pe terminate, lumea se asigură și cu
provizii la pachet.
Înainte de ora 8 pornim spre Milano. Străbatem Câmpia
Padului, o zonă agricolă bogată. Câmpuri foarte atent întreținute.
Cerul este senin, se anunță o zi călduroasă. După cum arată
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programul, îmi dau seama că și de data aceasta vom vizita orașul
numai în tranzit. Așa s-a întâmplat și anul trecut, și în ceilalți ani, de
câte ori am trecut pe aici. Păcat! Mare păcat! Doar Milano este al
doilea oraș al Italiei ca număr de locuitori (aproape un milion și
jumătate) și primul sub aspect economic, cu o intensă activitate
industrială, bancară, comercială. Nu întâmplător a ajuns o citadelă a
fotbalului european, cu două echipe de excepție. Dar este și un oraș
cu istorie bogată, cu viață culturală elevată. Mai mult decât Genova și
Torino la un loc. La sfârșitul secolului III era capitala Imperiului
Roman de Apus. Nu trebuie uitat că la Milano a dat împăratul
Constantin edictul de legalizare a creștinismului în anul 313. Dintre
popoarele migratoare care au trecut pe aici, longobarzii au creat un
regat și astfel așezarea devine capitală a Lombardiei. Din secolul XIII
până în secolul XV este stăpânit de ducii de Visconti, iar apoi de cei
din familia Sforza. Sub aceștia, Milano devine un important centru
artistic, ilustrat, printre alții, de Leonardo da Vinci și arhitectul
Bramante. Aproape două secole a stat sub stăpânire spaniolă, mai
târziu franceză, ca din 1815 să ajungă capitala Regatului LombardoVenețian. Acesta-i orașul pe care urmează să-l vizităm. Dar oare cât
vom reuși în două-trei ore? Probabil cât să bifăm că am trecut și pe
aici.
Parcăm aproape de Castelul Sforzesco. Obișnuitul tur pietonal.
Ca de obicei, pe Via Dante, spre Dom. Celebrul Dom, emblema
orașului. Încă o dată ne despărțim de grup. Urmează să ne întâlnim la
autocar la ora 13. Singuri, deci, prin Milano, ca la Veneția, ca la
Roma, ca la Florența. Parcă e mai plăcut așa. Vrem și ceva nou. Ne
hotărâm pentru Muzeul Operei Scala. Ajungem în Piață, cumpărăm
bilete (5 euro, cu reducere) și iată-ne în templul teatrului liric
european. Urcăm la etaj, unde în câteva săli sunt expuse portrete ale
unor mari compozitori, interpreți și regizori, fotografii, costume din
spectacole și alte obiecte de colecție, afișe. Clădirea acestei celebre
instituții de artă datează din 1778, iar de atunci spectacolele se țin
întruna. Ce tradiție muzicală și ce valori au ilustrat-o! Printre ele, și
Hariclea Darclee, soprana română care a cucerit publicul meloman
european. Într-o fotografie mai recentă, o descoperim și pe Angela
Gheorghiu, după un spectacol cu Traviata. Minunat! Se învârtoșează
mai tare în noi orgoliul național. Organizatorii au avut buna inspirație
să sugereze și o scenă de culise, cu o masă festivă după spectacol.
Tânăra mea soție ține morțiș să aibă o poză în această ambianță, spre
a-mi sugera, la rându-i, că ariile sale în tonalitate acută cu mine
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partener se revendică dintr-o îndelungată prestație lirică. Mă rog,
fiecare cu vocea și auzul său muzical. În costul biletului intră și
accesul într-o lojă a sălii de spectacol. Imagine impresionantă! Când
privești clădirea pe dinafară, nu pare ieșită din comun. Arhitectură
destul de sobră, proporții oarecare. Interiorul, însă, este cu totul
altceva. Închipuiți-vă o sală cu 2000 de locuri, cu șase rânduri de loje,
cu o scenă imensă. Ca decorație, seamănă cu sala de spectacole a
Operei din Cluj, același stil baroc, dar ce diferență de amplitudine.
Una e două rânduri de loje și alta șase! Rămân uluit ...
Am fost inspirat cu această vizită. În Piață, mai admirăm o
dată statuia lui Leonardo de Vinci, apoi ne retragem spre Galleria
Vittorio Emanuele II din apropiere. O cunoaștem bine. Datează din
1877 și este organizată ca o piață publică acoperită. Aceeași animație
ca de fiecare dată. Ne interesează mai puțin magazinele din incintă,
multe ale unor celebre case de modă, care practică prețuri piperate
pentru buzunarele noastre. Ne oprim în jurul tăurașului închipuit pe
paviment, să-l mai lovesc o dată cu călcâiul în testicule, ca să ne
aducă noroc și rost de o altă vizită la Milano, apoi bag seama la
arhitectura galeriei, pe care până acum am neglijat-o. Acoperiș de
sticlă gălbuie, ce îndulcește lumina solară, fresce pe pereți, paviment
mozaicat. Spațiul central are formă circulară. În el se adună patru
brațe largi, în formă de cruce. Unul are ieșire spre Piazza della Scala,
pe unde am intrat, altul, simetric, spre Piazza Duomo, pe unde ieșim.
Inspirată construcție, care delimitează un minunat spațiu public urban.
La ieșire, se pregătește o filmare. Probabil, o secvență pentru un film.
Actori în costumație specifică. Pe operator nu-l deranjează lumea din
jur. Gură-cască, firește, ca și noi. Încerc să mă bag și eu într-un cadru,
dar cam de pomană, de aceea renunț... În față, Domul! ...Domul din
Milano! Construcție unică! Începută în 1386 și terminată, în mare,
către 1700, ca recepția finală să fie făcută în 1887! Așa s-au ridicat
toate marile catedrale europene, în sute de ani. Altfel, sunt greu de
atins parametrii capodoperei în arhitectură. Astăzi, numai Sagrada
Familia, în Barcelona, și-a asumat asemenea îndrăzneli... Nu vă spun
eu, o spune toată lumea care l-a privit, edificiul acesta este chiar fără
pereche în lume. Dimensiunile, ca dimensiunile, cu cei 140 m.
lungime, 91 lățime și 108 înălțimea turlei principale, este între
primele trei biserici din lume, zic specialiștii. Compoziția
arhitecturală, însă, decorațiile exterioare, dantelăria în marmoră albă
nu au termen de comparație. Fațada este atât de încărcată și migălos
lucrată, încât creează impresia unui imens și original grup statuar în
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care galerii de arcade, ferestre, turnulețe, rozete, basoreliefuri cu
scene biblice și sculpturi reprezentând figuri sacre, toate din marmoră,
se desfășoară pe o largă suprafață construită. Pe acoperiș, păduri de
turnulețe (135) și mii de statui (2245). Nu le-am numărat noi, dar
avem încredere în cei care au făcut-o. Cam în aceiași termeni vorbea
și I. Codru-Drăgușanu, în ianuarie 1839, uluit de ce vedea:
„închipuiște-ți un munte de marmoră albă pe toate părțile tăiat în
rețea, ornat de mii de statui și încoronat cu o pădure de turnuri și
turnulețe, ce în formă de sloi de ghiață, caută spre cer, toate purtând
chipuri de sfinți în vârfuri.‖
Cu greu ne facem vad prin mulțime, să ieșim spre Via Dante,
încă o dată copleșiți de spectacolul Domului. Acum luăm aminte și la
palatele care flanchează bulevardul ori străzile laterale. Și aici, ca la
Torino, adevărate grădini în balcoane. Cum e sâmbătă, animație de
week-end. Tot felul de artiști ambulanți, exchibiționiști și animatori.
Într-un loc, un muzicant care conduce o formație prin simple
impulsuri magnetice; într-altul, unul care interpretează o piesă
muzicală românească pentru țambal, lovind cu o baghetă gâtul unor
sticle goale. Fiecare cu publicul său. La un moment dat, sunt ales
subiect țintă de un tip care strânge donații pentru partidul comunist
italian, oferindu-mi o publicație în schimbul a 5 euro. Părul meu alb
ori oarece reziduri ideologice identificate în ținuta mea ușor obosită îi
vor fi dat avântul, de m-a selectat chiar pe mine din lumea care
foșgăia în jur? Nu știu, dar ceva-ceva a fost. Nu l-am onorat, căci
banii, cum se știe, îi ține nevastă-mea.
La ora 13, suntem în autocar, să plecăm spre Verona. Ieșind
din Milano, meditez încă o dată la minunile urbane pe care le au
italienii. Câtă imaginație, cât efort creator, ce zbucium istoric pentru
a le da viață! Înaintăm pe autostradă. În stânga, se profilează Alpii,
care se răsfață în lumina soarelui. De o parte și de alta, cât ține
Câmpia Padului, câmpuri lucrate cu migală. Trecem pe lângă Brescia,
pe lângă Lacul Garda și oprim într-o parcare de la marginea Veronei.
Este peste măsură de cald, 35 de grade, că nu ne vine să părăsim
autocarul. Decidem să nu însoțim grupul pentru vizitarea orașului.
Nu riscăm să ne expunem la agresiunea unui soare atât de dezlănțuit.
Căutăm o bancă umbrită în părculețul din apropiere, convinși că,
între atâți admiratori, Julieta nu va observa absența noastră. Doar
anul trecut am umblat pe aici, am văzut și Palazzo Capuleti, și
Balconul Julietei, și Amfiteatrul Roman. Ba, altădată, și celebra
criptă din vechiul cimitir... Mâncăm din straiță, apoi conversăm cu o
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ceată de porumbei pe care i-am atras în jurul nostru Ispitindu-i cu
covrigei românești. Felurit tărcați, parcă nu ar fi din același neam,
inteligenți, vioi, harnici și atenți, ca cei de la Cluj, din fața
Catedralei... Nu așteptăm prea mult până se întoarce grupul.
Ne continuăm drumul spre Trieste. Numai că, aproape de
Padova, mai mulți companioni vor să viziteze și acest oraș, neinclus
în program. Se fixează o contribuție de 5 euro pentru doritori. Cum
ceilalți nu pot fi lăsați pe marginea șoselei, ajungem la Padova și
nedoritorii, adică cei care cunoaștem orașul din alte descinderi prin
aceste locuri. Avem, însă, bunul simț să nu însoțim grupul la
Catedrala Sf. Anton, ca să nu apară discuții, deși o reculegere în fața
foarte vizitatului mormânt ne-ar fi căzut bine. Rămânem în parcul cu
rotonda statuilor celebrităților care își leagă numele, într-un fel sau
altul, ca profesori sau ca studenți, de vechea Universitate a orașului,
întemeiată încă din 1222. Aici a predat, printre alții, Galileo Galilei și
a studiat Copernic, iar dintre români, stolnicul Constantin
Cantacuzino... În timp ce Elena se plimbă printre gherete, căci
sâmbăta e târg urban și de jur-împrejurul canalului din apropiere este
plin de ele, eu discut cu două domnișoare din Galați, eleve de liceu,
interesându-mă de stările de lucru din învățământul italian. Trăiesc cu
părinții aici, s-au integrat fără probleme, nu se simt discriminate nici
de profesori, nici de colegi. Doar frate la frate trage, ne leagă spiritul
latin. Vizitez, apoi, biserica benedictină Santa Giustina din apropiere.
Impunătoare, prin dimensiuni, cu câteva tablouri și sculpturi
valoroase. Chiar se terminase oficierea unei cununii. Lume bună,
atmosferă sărbătorească. Eu, ca turist, sunt singurul intrus, de aceea
atrag atenția celor din jur... Sună Tincuța, din Spania. De curând au
ajuns în Palma de Mallorca. Din păcate, marea, acolo, e agitată, nu
prea pot face baie. Le urăm concediu plăcut.
Continuăm drumul spre Trieste. Undeva, aproape de Veneția,
închidem prima buclă a circuitului nostru. Sună Ancuța. Au intrat în
țară pe la Zimnicea. Sunt, deci, în drum spre casă. Caută un loc de
cazare. Copiii-s bine... Încă o înserare minunată, cu o lună plină,
parcă supradimensionată. Ajungem la Hotel Excelsior din
Monfalcone pe întuneric. Suntem frânți de oboseală. Nici nu-i de
mirare, după o zi atât de călduroasă. Cinăm mai mult de formă, să
putem lua hapurile, și ne culcăm. Mai avem doar două zile de
excursie. Gândul ni-i mai mult acasă.
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GALINA FURDUI

***
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine
Cauza lumii caut şi-aud cum vine, vine
Să-aprindă-n os de verbe scânteia cea divină
Aşa mângâietoare şi-atât, atât de plină,
Şi-atât de harnică-n dorinţa ei de bine
Că freamătă-universuri în palma ce ne ţine.
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine...
Cauza lumii caut. Aud că vine-vine,
Că vine-ncet spre tine şi iar prin foc, spre mine,
Să şteargă de pe-obraz verbe ce nasc suspine...
Cauza lumii-am zis? Aici s-o ştie cine-i,
Când sufletele cântă în os de rădăcine
Sub bolta despletită, prin ploaia de lumine
***
Sunt liberă! –şoptesc. Au nu mă-aude nimeni?
Dar strig şi râd, şi plâng de fericire.
(Supraveghindu-mi mintea, cresc sens în violine,
Fac să dispară frigul, cresc loc pentru iubire).
În tot ce-ating ştiu astre, doar astre din lumine
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Şi nu mă-ntreb de unde-s – o ştie fiecine.
Sunt liberă! – Şoptesc. Să mă audă cine-i,
Când strig şi râd, şi plâng, şi plâng adânc în sine...
Naivităţi, îmi zici. Azi liber spune-mi, cine-i,
Chiar să n-auzi cum geme văzduhul în suspine?
Cătuşe împrejur. Cătuşe pentru mine
Şi pentru tine, da! Cătuşe pentru bine...
Sunt liberă. Iubesc. Strig. Nu m-aude nimeni.
***
Îngerul meu, mai spune-mi o poveste
Cu tot ce-a fost demult, cu tot ce este,
Dar spune-mi o poveste minunată
Cu ce n-a fost, nu, n-a fost niciodată,
Cu tot ce vine din lumini celeste,
Cu toate câte înfloresc sus-sus pe creste,
Şi nu se sting. Dar spune-mi o poveste
Să ştiu ce sunt, ce-am fost, ce-i lumea care este.
Vezi... mă cuprinde-o taină-n unduiri ciudate
Şi parcă nu-s, dar sunt – sus şi aici, deodată,
Respir cu flacăra ce arde-ncrâncenată
Şi-aud cum aripi vin spre lumile aceste
Îngerul meu, rog, spune-mi o poveste...
***
Coboară toţi. Îngânduraţi, coboară.
O scară-adâncă-absoarbe paşii-nceţi.
E răsucită-n spaţii, întortocheată scară
Şi-nsingurarea strigă în lipsa de pereţi.
De unde vin? Spre unde-şi duc povara?
Par a purta pe umeri mii de cărunte vieţi.
Păşesc tăcut. Îngânduraţi, coboară
Pe-o scară-ngustă, cu paşi grei, înceţi...
O, Doamne! Iar văd flăcări – se strecoară,
Să stingă umbra în inimi de asceţi,
Şi zboară-n jur săgeţi de foc, săgeţi,
Treptele-nghit tăcerea, E dimineaţă? Seară?
Coboară toţi. Îngânduraţi. Coboară.
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***
„În spatele-acestei cochilii simt Infinitul‖,
Susţine înţeleptul. Din valuri creşte Schitul,
Şi-nalţă-ntrebător pleoapa. Tună-n noapte,
Se sfarmă şoaptele. Şi dor în noapte şoapte.
De ce-a tăcut? Da, timpurile-s coapte
Şi fructul sfarmă coaja cea împletită-n şapte
Azi... dincoace de frunte simt bine Infinitul –
Oftează-ngândurat. Se-ascunde-n valuri Schitul.
Deci, dincolo de cerc (rotundul nostru spate),
De punctul care suntem tangent cu toate câte-s, toate,
Cum nu ştim începutul şi nici fărăsfârşitul
Pentru noi înşine să fim chiar noi finitul?
În spatele acestei cochilii simt Infinitul.
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LUCIA STEGĂRESCU-TRICOLOR

LACRIMI DE PRUT
Ce mai faci, mamă? Cum te mai simți? Cum e timpul acasă la
noi? E soare? Ce-ți mai fac diminețile de primăvară? Sunt tot atât de
cristaline și dulci precum mi le amintesc eu? Știi, mamă, la mine aici
plouă, s-au declanșat niște averse pe care nu le pot opri. Mi-au
inundat și inima, și ochii mi i-au inundat. Nu mă simt bine. Știu, știu
că n-ar trebui să mă plâng, sunt deja mare, anul acesta am împlinit 25
de ani (așa îmi scrie în buletinul de identitate). Totuși, inima mea
păstrează aceeași copiliță, dulce și iubitoare, și bate, mamă, atât de
repede. În fiecare dimineață când îmi măsor pulsul, îmi arată nici mai
mult, nici mai puțin de o mie nouă sute optsprezece contracții. Ce-o
fi însemnând asta oare? Am fost la cardiolog și mi-a zis că e deja
timpul. Timpul pentru ce, mamă? Vor veni să mă descătușeze sau să
mă aștept la ce e mai rău? Nici nu știu, sunt atât de confuză…Sunt
speriată, iubită mamă. De când m-au luat din brațele tale ca să mă
aducă aici, știi ce mi-au promis? O viață mai bună, viață pe care nam avut-o niciodată. Știu, draga mea, știu că și ție ți-a fost la fel de
greu, știu că încă ți-e dor de mine. Și mie, măicuță. Și mie mi-e amar
de dor. Uneori merg pe stradă, iar oamenii când mă văd, îmi spun căs prea visătoare, că ceea ce-mi doresc eu nu se va mai realiza
vreodată. Deși cuvintele lor îmi strivesc lacrimile, eu încă sper, sper
că va veni glorioasa clipă în care te voi revedea. Și eu le spun că
trebuie să lupte cu mine ca să reușim, să învingem. Ei zic că se mai
gândesc. Și eu îi invit amabil și politicos, așa cum m-ai învățat, la o
cafeluță, ca să mai vorbim, despre afaceri, despre una, despre alta.
Câțiva au acceptat, iar eu le-am explicat că dacă-și înving frica și ies
cu mine în stradă să le spunem tuturor ceea ce ne dorim noi, atunci eu
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aș veni acasă, împreună cu ei, eu le-am spus că o să-i iau cu mine, ca
să nu fie nevoiți să plece printre străini și să-și dezbine familiile.
Astfel am stabilit data și locul întâlnirii noastre. În ziua aceea, ardeam
de nerăbdare să-i văd, dar n-au venit mulți, mamă. Și am făcut asta
ani de-a rândul, și tot n-au venit. Am vrut mai apoi să știu, cu ce am
greșit, că doar nu i-am mințit. Și îi întrebam. Știi ce mi-au răspuns?
Că le este frică de cineva. Cineva care ne vrea răul, dar mai ales mie.
M-am tot documentat și am cercetat să aflu despre cine este vorba și
am descoperit că tot ce pusesem eu deoparte, mi-a fost furat. M-au
jefuit, îți dai seama? Tot ce-am strâns eu pentru pâinea fraților mei.
Mi-am zis atunci că voi rezolva eu cumva, dar cum nu mă prea pricep
în ale economiei, toată familia mea de aici a avut de suferit, fiindcă a
capturat-o criza. Of, și criza asta-i un lucru foarte rău. Nu numai că a
înfometat lumea (aproape ca în perioada ceea de prin anii patruzeci și
șapte, ferească Dumnezeu când îmi aduc aminte), dar a otrăvit
sufletele oamenilor. Mi-e și frică de ei, fiindcă își cam pierd controlul.
Fiecare se gândește numai pentru sine. Într-o seară am ieșit să mă
plimb și-am observat un castel de vreo 4-5 etaje, îți imaginezi?
Frumos, mare, aproape ca la politicieni. Alături însă am văzut o
femeie care stăteaîncovoiată de griji, de munci grele, de sărăcie și
necaz. Ochii ei erau îndurerați, mâinile-i erau pârjolite de soare, și ce
palme bătătorite avea. Fața îi era plină de nesomn, iar zâmbetul? Îmi
părea că nu-l avuse niciodată. Am stat și-am urmărit-o, să văd ce va
face? Se apropiase un domn, elegant, chipeș (părea să fie vreun
businessman), coborâse dintr-o mașină frumoasă, de lux. Apoi el a
întrebat-o dacă are niște brânză de vaci să-i dea. Iar ea, ținându-se de
șoldurile-i chinuite, s-a aplecat și a scos dintr-o torbă un kilogram de
brânză și i l-a dat. Mai fericită parcă părea, fiindcă nu venise degeaba
de la vreo cincizeci de kilometri depărtare. Acum are bani măcar să
se-ntoarcă acasă. Iată cum trăiesc oamenii aici la mine, mamă. Unul
își cumpără două case și are trei mașini, iar altul supraviețuiește cu
un colțișor de pâine. Așa au ajuns oamenii să fie. Știi, am tot stat și
m-am gândit. Nu ei sunt de vină, poate că eu ar trebui să fac mai mult
pentru ei. Dar cum dacă nu-i pot învinge pe cei care m-au jefuit, iar în
ajutor nimeni nu-mi sare.
Tu ai aflat că mie mi-e atât de greu, nu-i așa? Știu că m-ai
ajutat cu banii de mai multe ori, însă tot hoții ăștia, fir-ar mama lor de
nemulțumiți, nu vor nicidecum să recunoască ce sprijin imens ești
pentru mine. Și nu spun asta nimănui. Poate de aceea lumea nu mă
ascultă, poate se îndoiesc de bunătatea ta. Vai, mi-e și frică să mă
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gândesc la asta. Știi ce-am să fac? Voi merge la fiecare om. Da, vara
asta sunt și eu în vacanță și-am să mă duc în fiecare sătuc să vorbesc
cu fiecare și să-i spun câte faci tu pentru mine, cât de mult ne iubești
pe noi, cei de aici și cât de mult vrei ca noi să venim la tine înapoi. Eu
nu voi lăsa situația așa, până nu vor înțelege toți că tu ești mama mea
și mama noastră, iar o mamă nu vrea decât binele pentru copilașii ei,
eu am să ies în stradă, eu am să-mi măsor diminețile în albastrul
cerului, am să-mi hrănesc pământul cu galbenul spicului de grâu, am
să-mi dau și din roșul sângelui pentru cei bolnavi și neajutorați, iar în
contrastul acesta tricolor am să-mi conectez bătăile inimii, și lasă-le
să bată în continuare în ritmul celor o mie nouă sute optsprezece
oscilații, eu acolo-mi voi păstra anii de fericire și glorie în care am
fost în brațele tale și ne-am simțit atât de bine împreună.
Parcă văd cum eu, micuță fiind, alergam repede la bătrânul și
duiosul Prut, acolo-mi plăcea mie să stau. Tu veneai după mine și mă
luai acasă, îți era frică să nu cumva să vină cineva și să mă răpească,
zona aceea te înfiora mereu. Dar eu totuna mă duceam, căci acolo
simțeam în mine o părticică din Eminescu lângă teiul său, o părticică
din Creangă la Humuleștii cei lângă care a crescut, și-a stat și el pe
malul apelor ca mine. Mai ții minte cum mă învățai istoria? Și eu te
rugam să mi-o mai spui odată, și-ncă-o dată, mai ales când tu cu atâta
mândrie în priviri îmi spuneai că ne tragem dintr-un neam curajos,
înțelept, patriot și iubitor. Câtă admirație ardea în mine când îmi
povesteai de marele rege Burebista, Decebal, iar mai apoi despre
viteazul Ștefan cel Mare și Sfânt. Îmi aduc aminte că voiam cât mai
repede să cresc mare, să mă fac învățătoare și să le spun copiilor
despre străbunii noștri, să le cultiv dragostea de țară – această primă
sărbătoare a sufletului românesc, să le cânt în limba română și să-i
învăț poezioare minunate despre patrie, despre tine, mamă…O,
Doamne, puțină vreme dulce am trăit împreună ca mai apoi, aflândumă la margine de Prut în toiul verii, să mă pândească și să mă ia de la
tine. N-am să mai uit ziua aceea de pe la sfârșitul lui iunie, o mie
nouă sute patru zeci. Mi-au îndreptat o armă la suflet, mamă, la
sufletul meu micuț și visător și l-au amenințat că dacă nu stau
cuminte și nu merg cu ei, mi-l doboară. Ce eram să fac? Eu singurică,
ei mulți și puternici. Vorbeau o limbă ciudată, că nu înțelegeam
nimic. Acum o mai pot desluși, fiindcă mi-au băgat-o pe gât și m-au
forțat să o învăț. Trecuserăm Prutul, iar dat fiind faptul că mie așa de
tare-mi plăcea acolo, l-au ținut ostatic și pe el. L-au înghimpat cu un
fel de sârmă și l-au rănit. Vedeam cum plânge, vedeam cum i se scurg
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fericirile. O mie nouă sute patruzeci de lacrimi a vărsat. În zilele
următoare m-au dus departe, aşa ca să nu cumva să scap și să fug la
tine. Şi am devenit o sclavă, mamă. Știi cât rău mi-au făcut? Pe toți
prietenii mei i-au trimis în țara lor, în Siberia, condamnându-i la
munci grele. Puțini au reușit să se întoarcă vii de acolo. Pe alții îi
chinuiau aici pe loc, nu le dădeau apă, nici mâncare. Mureau, mamă,
de foame. Dar cel mai greu știi ce a fost? Ei m-au impus să mă dezic
de tine, să nu cumva să le spun că-s copila ta și că eu am inimioară
românească. Dacă cineva îndrăznea să zică ceva despre graiul nostru,
putea fi împușcat pe dată. Ei inventaseră o așa-zisă limbă
moldovenească. Păi da, eu știu că Moldova face parte din tine, dar în
ea, la fel ca și la noi, se vorbește la fel. Graiul cel din zona Moldovei
nu mi-e străin, e același în care eu prima oară am rostit numele tău.
Doamne, cu atâtea supărări a fost hrănit sufletul meu, atâta venin miau injectat în suflet, ca să uit ce-nseamnă iubirea, compasiunea,
iertarea, credința. Dar eu m-am împotrivit și n-am acceptat să mi se ia
unicul lucru care m-a ținut în viață – dragostea mea pentru tine,
mamă, și speranța că Domnul o să aibă grijă ca noi să fim din nou
împreună.
Vreme a trecut, iar ei, dușmanii cei răi, au ars în propriul iad.
Din cenușa lor însă a luat ființă o haită de lupi flămânzi de avere. Deaceea când ne-ndreptam ambele spre Prut, atunci când eram gata-gata
să pășesc pe celălalt mal și să-ți sar în brațele plânse de dor, mi-au
ținut piedică și când m-am întors, mi-au dat un fel de act în care era o
fotografie cu mine, fără tine, și scria Republica Moldova, anul o mie
nouă sute nouăzeci și unu, douăzeci și șapte august. M-au botezat așa,
mi-au scris fel de fel de documente, constituții și legi prin care ei
chipurile m-au făcut liberă.
Nu-nțeleg, măicuță, de ce ne urăsc așa de mult și nu vor să
fim împreună? Ei n-au mamă, n-au copii? Nu știu cât de mult dor
clipele care ne despart? Eu nu mai știu ce să fac, mamă. Am nouăzeci
și opt de ani de când nu pot dormi nopțile, gândindu-mă la tine. Știi,
eu nu vreau să trec de o sută de ani și tot să mai stăm separate. Te rog,
hai să aruncăm toate fricile, să le înecăm în Prut, eu am să-mi arunc și
pașaportul acolo, fiindcă tu nu m-ai botezat așa, eu sunt parte din tine,
sunt sânge din sângele tău, firesc este să vin acasă, acolo unde m-am
născut, lângă tine, mama mea, România mea. Cu nerăbdare aştept
răspunsul tău.
Pe veci, a ta iubită fiică – Basarabia.
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Nimic nu am
Seacă timpul şi tremură prin cimitire,
Aud speranţe goale scârţâind.
Nimic nu am. Nisip purtat de vânt
şi-o biată umbră care se învârte
prin sufletul uitat la răscrucea
unei suferinţi.
Şi-s ploile fierbinţi.
Şi-o inimă parcă-şi iese din fire.
Tentaţii sumbre mă încearcă...
Într-o nu ştiu care seară te-am văzut
trist, pierdut aproape,
îmbrăcat într-o speranţă ruinată.
Şi-ai fugit de parcănici nu m-aivăzut.
Şite-am urmărit,
şi nu avea ce să-mi mai scape.
Ţi-am cutreierat toate amintirile
Până să mă găsesc.
Eram la marginea unei fantezii;
aşacă mi-am ascuns privirile
într-un soare cu la crimi pustii.
Pleacă, încă mai eşti aici?
Sângele mi se spulberă de la ochii tăi
Ingropaţi în mintea inimii mele.
Ia-ţi păcatele de pe norii cei grei
şi lasă-mă să te găsesc sus, în stele.
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Câtă țară
Câtă Țară, câtă floare,
Câtă sfântă sărbătoare,
Câtă dragoste română
Ne stă-n suflete stăpână!
Câte doine plouă glia
Pentru Mama-România
Și cât Prut curge la vale
Cu-n nedrept hotar în cale.
Câtă patrie-i dreptatea
Și albastră – libertatea,
Cât de românesc e dorul
Și ce galben mi-e ogorul,
Cât de soră mi-e iubirea,
Roșu – versul, fericirea.
Tricolorul ne e odă Frate de-a lui Ștefan-Vodă,
Poezie ne e cerul
Tainic scrisă de Vieru,
Dulce soare ni-i firescul
Vers sublim de Eminescu.
Codrul cântă-n unison
Lângă Doina și Ion,
Ca să dea lumii de știre,
Azi sărbătorim Unirea!
Astăzi patria ne cheamă
Fără a mai ști de vamă,
Să ne revedem cu frații,
Pentru care zac Carpații!
Frați de grai și frați de sânge
Pentru care Putna plânge,
Frați de vise, de credință,
Frați cu-o unică dorință Să facem horă frumoasă
Și să revenim acasă:
Tu, suflet român ce bate,
La cât îmi ești tu de frate,
Mai român nici nu se poate!
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Poporului român
Într-o lume de cuvinte,
Fără sacre jurăminte,
Fără simțul de mândrie,
Am căzut toți în urgie.
Am uitat cine suntem,
Am uitat ce țară-avem,
Până și de-a noastră casă
Nu știu cum, nu ne mai pasă.
Ne lăsăm copiii, frații,
Ne abandonăm Carpații
Și plecăm în lumea mare
Pentru alt apus de soare.
Și, ajunși, obținem bani,
Pierdem zâmbete și ani,
Pierdem mii de bucurii
Fără-a fi lângă copii.
De părinți aproape-uităm,
La greu singuri îi lăsăm,
Doamne, fă ceva cu noi,
Prea am dat-o înapoi!
Prea ne credem în putere
Dacă-avem un pic de-avere…
Iar când storși de boală grea
Parcă se schimbă ceva
Auzim cum plânge țara
Din Orhei la Timișoara,
Din Hotin la Durostor
Luăm calea munților.
Și venim încet acasă,
Mari necazuri ne apasă,
Multe uși nu se deschid,
Căci târziu am revenit.
Împietriți de suferință,
Mai avem totuși credință,
Că-n al casei nou pridvor,
Că în curte, la izvor,
Răsuna-va iar ogorul
Și de-acum nu-și va lua zborul
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Niciun pui de rândunică,
Nicio pasăre pitică.
Dură lecție ne-nvață,
Faptele noastre în viață.
Totuși, cine e de vină?
Că ne este țara plină,
De o lume care-o lasă
Să plângă la ea acasă…
Frați români, astă poveste,
Din păcate, încă este
Actuală-aici la noi,
Întorceți-vă-napoi!
Noi putem ‗nălța făclia
Pentru Mama România,
Noi putem distruge scutul
Ce ne-a întemnițat Prutul,
Nu vedeți cum stau dușmanii,
Să ne numere ca banii,
Să ne vândă graiul sfânt
Și acest străbun pământ!
Vremea-i să ne deșteptăm,
Patria să ne-apărăm,
Iar în largul zării noastre,
Roșii, galbene, albastre,
Numai limba cea română
De iubire să ne țină.
Frați români, nu vă lăsați,
Frați am fost și suntem frați,
Cu tricolor înfășurați!
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ALINA BRUMĂ

OPTICA FEMININĂ INDIVIDUALIZATĂ A PROCESULUI
DE LA IERUSALIM
De ceva timp încoace, imagini vechi sunt reluate, re-inventate,
re-descoperite, într-o frenezie dictată, pe de o parte de fluxul tot mai
mare de informaţii ce străbate lumea modernă, pe de altă, paradoxal,
am putea spune, de o recrudescenţă a imaginarului religios şi parareligios ce se petrece simultan şi/sau nu paralel cu tot ce e complicat
şi mai modern la nivelul cunoaşterii ştiinţifice. Sunt deja nume de
autori deveniţi celebri (Paolo Coelho, Umberto Eco) prin scrierile lor,
romanţate şi/sau documentare, în care „filmul‖ unor evenimente ce au
darul de a uni realul imediat cu sacralitatea a reuşit, de fiecare dată, să
capteze atenţia unui număr mare şi foarte mare de cititori. Dar,
dincolo de toate, există o foame continuă a cititorului de oricând, de a
descoperi mereu faţete ale lumilor posibile şi, de asemenea, de a i se
crea senzaţia magică că, prin intermediul textului, se apropie de
Adevăr, de adevărata Lumină a Cunoaşterii sau, dimpotrivă, să
cunoască tot felul de teorii ale conspiraţiei, ce asociază, frecvent,
nume de mari artişti/ clerici importanţi/ filosofi/ oameni de ştiinţă cu
documente şi opere re-descoperite ce aduc sau par să aducă noutăţi
tulburătoare, dintr-o anume perspectivă sau elemente specifice mai
degrabă blasfemiei, din alte perspective.
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În 2015 scriitoarea Claudia Partole a publicat la Ed. Lumina,
Chișinău, romanul „Trandafirul pustiului‖, centrat tematic pe
condamnarea la moarte prin crucificare a lui Isus Hristos (în anul 33).
Cei care l-au condamnat la moarte au fost arhiereii și bătrânii
poporului iudeu. Cauza condamnării: Isus s-ar fi declarat împărat al
iudeilor, fapt care, conform tradiţiilor de atunci, era pedepsit cu
moartea. Dar decizia liderilor iudei nu putea fi realizată fără
consimţământul prefectului [guvernatorului] Romei în Iudeea [în anii
26-36] Pilat din Pont (în limba latină – Pontius Pilatus).
Cartea se axează pe procesul de revizuire a evenimentului
marcant pentru omenire – răstignirea lui Iisus, doar că o fac prin
viziunea unei femei; prin Claudia Pilat, cea care a fost martoră la
acest eveniment. Dacă se ţinea cont de visul ei, de previziunea ei,
poate că astăzi eram alţii, poate că omenirea învăţa această lecţie, dar
aşa, în continuare ne răstignim unii pe alţii, în sensul metaforic‖, a
declarat Claudia Partole.
Trandafirul pustiului e un roman în care autoarea, de bună
seamă cunoscătoare a unei bune părţi din literatura de genul celei la
care am făcut trimitere mai sus, se referă la evenimentul din 25 iulie
1931, Procesul de la Ierusalim, „când a fost clarificat destinul
creştinismului şi Iisus a fost reabilitat‖, după cum precizează ea
însăşi în postfaţa de autor ce închide cartea. În aceeaşi postfaţă se
face trimitere şi la textul care a generat, de altfel, alcătuirea acestui
roman, anume scrisoarea/scrisorile Claudiei Pilat, soţia
guvernatorului cu acest nume. Autoarea vorbeşte efectiv de o carte
intitulată Iisus Hristos, documente secrete, carte ce probează
nevinovăţia lui Iisus şi care, printre alte documente, include şi
corespondenţa Claudiei cu Fulvia.
Nu e mai puţin adevărat că multe pagini de webografie trimit,
de asemenea, spre acest document apocrif (de exemplu,
http://www.philadelphia.com.ro/restituiri/scrisoarea-sotiei-lui-pilatdin-pont-claudia-procula.html), demonstrându-se că este vorba despre
o temă de interes.
Despre procesul de judecată a lui Isus s-a scris în Evanghelii.
Conform acelor surse, Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele
iudeilor?‖ La întrebarea pusă puteau fi date două răspunsuri: „Da,
sunt regele iudeilor‖ sau „Nu, nu sunt regele iudeilor‖. Răspunsul
oferit de Isus a fost: „Tu [Pilat] ai spus asta!‖. Ceea ce a însemnat,
de fapt, un răspuns pozitiv („Da, sunt regele iudeilor‖).
În conformitate cu legile romane, o autoproclamare de acest
fel era considerată crimă gravă. Pentru a obţine compătimirea iudeilor
şi posibilitatea de a-i salva viaţa, Pilat a ordonat ostaşilor subordonaţi
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lui să-l bată pe Isus. Ceea ce a şi fost făcut. În plus, Isus a fost
îmbrăcat în haine sărăcăcioase, iar pe cap i s-a pus o coroană din
spini. În aşa hal, Isus a fost arătat mulţimii, Pilat spunând: „Acesta
este omul!‖ Căpeteniile iudeilor antici, însă, nu s-au lăsat înduplecate
de argumentul lui Pilat şi au insistat asupra sacrificării lui Isus.
Atunci Pilat a cedat cererii lor şi, conform obiceiului iudaic al acelor
timpuri, s-a spălat pe mâini, spunând: „Nevinovat sunt de sângele
dreptului acestuia. Voi veți vedea‖. Conform obiceiurilor vechilor
iudei, a-ţi spăla mâinile însemna neimplicarea în comiterea crimei.
În timpul procesului, soţia lui Pilat, Claudia Procula, a trimis
un servitor să-l cheme pe Pilat la ea. Când acesta veni, Claudia s-a
aruncat la picioarele lui, rugându-l să nu-l condamne pe Isus la
moarte, fiindcă acesta nu poartă nici o vină, iar ajutorul pe care-l
oferă oamenilor este deosebit de preţios.
Pilat mai făcuse o încercare de a-l ocroti pe Isus: fiind în
ajunul Paştelui iudeilor, aşa cum era obiceiul, prefectul Romei avea
dreptul să elibereze un condamnat la moarte. Pilat s-a adresat liderilor
iudeilor, pe cine ar fi mai bine să-l scutească de moarte, pe Isus sau
pe Baraba, un tâlhar feroce. Răspunsul a fost „Pe Baraba!‖. Şi
banditul Baraba a fost achitat.
Soţia lui Pilat, Claudia, a scris o scrisoare unei prietene aflate
la Roma, în care a descris viaţa din Iudeea, minunile săvârşite de Isus
(învierea fiicei rabinului-şef, la care a fost martoră oculară), judecarea
lui Isus, viaţa de familie, inclusiv moartea misterioasă a fiului lor
minor, comportamentul tot mai dezechilibrat al soţului ei etc.
Originalul acestei scrisori se afla în bibliotecile Vaticanului de
unde, pe la 1643, a fost copiata şi trimisă episcopului Dionisie al
Constantinopolului, care a publicat-o. A fost apoi publicată în
Bulgaria, în 1875.
De la acel proces s-au scurs sute de ani, opiniile oamenilor
fiind împărţite: unii considerau că judecata lui Pilat a fost dreaptă,
alţii – că a fost o eroare şi Isus Hristos a fost condamnat pe nedrept.
În iulie 1931, la Ierusalim a avut loc un proces judiciar de revizuire a
deciziei din anul 33, referitoare la condamnarea lui Isus. Preşedintele
Tribunalului a fost dr. Veidelsel, care avea în faţa sa rezolvarea unei
probleme deloc simple.
Scriitoarea Claudia Partole a studiat meticulos istoria veche a
iudeilor, a cercetat faptele lui Isus, personalitatea lui Pilat şi
scrisoarea soţiei acestuia, Claudia. Autoarea romanului s-a
documentat la Roma şi în Palestina [în pustiu: „foaia galbenă ca
nisipurile Palestinei‖] şi în Ierusalim. Se pare că doamna C. Partole a
găsit personal sau călăuza prin pustiu i-a dat Trandafirul pustiului – o
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floare rară, de o frumuseţe deosebită, care, aşa se spune, creşte pe
urmele lăsate de Isus.
Desigur, autoarea este determinată nu de căutarea
senzaţionalului ci, aşa cum o demonstrează de multe ori prin text, de
scrierea unei cărţi care s-o reprezinte, o carte în care figură centrală
devine Claudia Procula. „cea care a văzut în vis Adevărul‖, cea care
prin scrierea de epistole, ce nu au cum să ajungă la destinaţie, îşi scrie
de fapt sieşi, într-o încercare de sublimare şi decantare a Visului şi a
Realului, ea devenind astfel, într-o altă ecuaţie, un alt gen de martor,
într-o istorie ce priveşte chiar destinul umanităţii moderne.
O parte din geneza şi din motivaţia cărţii e descrisă astfel, tot
de Claudia Partole (nu e deloc complicat de văzut o simetrie
onomastică autor/ personaj): „Dacă nu vizitam Ierusalimul şi Roma,
mult mai greu aş fi lucrat această carte. Păşind pe pământul sfânt,
am simţit profunzimea unui trecut care, deşi nu-mi aparţine, e şi al
meu”. Era exact în ajunul paştelui, încât părea că pot schimba ceva.
Poate acelaşi sentiment l-o fi trăit şi Claudia Pilat şi, din întâmplare,
am călcat pe urmele ei?! Fiind în deşertul Iudeii, mi-au căzut în cale
câţiva stropi de ploaie. Un fenomen rarisim pentru deşert! Tot atunci
s-a produs o altă minune: călăuza noastră a descoperit în clepsidra
uriaşă a pustiului, iţindu-se printre firele de nisip, o crenguţă
înverzită. O culese cu mare grijă, spunând: E trandafirul pustiului,
planta care a crescut pe urmele lui Iisus. Această floare e mirifică!
Cine o are în mână e deschizător de taine…”.
Rezultă un roman ce beneficiază din plin de povestea
Procesului de la Ierusalim şi de posibilitatea de a introduce, drept
piesă principală a textului, acea corespondenţă a Claudiei Procula; în
condiţiile în care atât povestea Procesului din 1931, cât şi secvenţele
biblice sunt ele în sine suficiente, romanul ar fi putut fi dezvoltat mult
mai mult: se pare însă că autoarea a preferat să lucreze pe un teritoriu
concentrat, determinată de o fundamentare a Luminii, aşa cum a dorit
ea să se întâmple în această carte.
A rezultat un roman bine articulat, care a ştiut să îmbine
povestea modernă (la rândul ei având două componente: una vizează
latura neobişnuită a derulării unui proces ce priveşte lumea întreagă,
fiind vorba de re-discutarea „vinovăţiei‖ lui Iisus de către un tribunal
modern, cealaltă este o re-ordonare ad-hoc a evenimentelor din
preajma ispăşirii de pe Golgota; de remarcat că şi într-un roman şi în
celălalt, înţelegerea marelui fior transcendent e mediat un Pilat,
guvernatorul sângeros din romanul bulgakovian, soţia acestuia, cea
care primeşte imaginea adevărului în vis, în cazul romanului scris de
Claudia Partole. Celălalt personaj interesant, din lumea secolului XX,
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este cel care conduce procesul, Veidelsel, care, spune naraţiunea, pe
linie paternă, se trage din Iuda din Keriot, zis şi Iscarioteanul. Şi în
acest sens s-ar fi putut dezvolta o linie distinctă de dezvoltare a
povestirii, anunţată de altfel de paginile de început ale romanului;
naratorul se lasă însă captivat de intruziunea personajului misterios,
femeia care aduce de la Vatican paginile corespondenţei vechi de
două milenii, re-direcţionând astfel cursul textului spre descrieri de
stări, sentimente, opinii, consemnări de evenimente, coşmaruri,
impresii puternice din preajma evenimentului major al umanităţii, în
fapt unic şi imposibil de cuprins.
E o strategie interesantă a unui narator mereu atent la captarea
atenţiei cititorului modern (mereu grăbit şi descoperit spre alte surse),
prin fraze bine gândite în acest sens: „Ce ştiu cei de la Vatican şi noi
nu ştim?‖ sau „Se pregăteşte o nouă răstignire a Mântuitorului!‖ sau
„Atunci Veidelsel îşi aminti că se spălase pe mâini‖ sau „Se zice că ar
creşte în urma paşilor unui profet tânăr care acum e venerat de toată
Iudeea…‖ sau „căci am venit cu zeii, dar m-aş întoarce cu El‖. Toate
acestea conduc spre o naraţiune scrisă în ritm antrenant, cele două
mari planuri narative înglobând un al treilea: Claudia Procula, cea
care devine martorul sensibil şi cu adevărat motivat al istoriei
christice, are de dat propria-i jertfă, moartea copilului propriu,
dublând astfel imaginea mitizată a mamei ce trebuie să vadă, să
accepte, să înţeleagă durerea pierderii unice. Şi aici e un punct de
meditaţie al romanului, naratorul din romanul scris de Claudia Partole
ştiind să construiască şi să argumenteze în interiorul textului într-un
mod cu totul convingător.
Iar la distanţa de cele două milenii, un alt personaj apropiat de
cele biblice prin suferinţă, soţia judecătorului, re-citeşte scrisorile
Claudiei Pilat, cunoaşte miracolul credinţei şi vede: „Era un trandafir
miniatural, firav, cu petale abia vizibile de un violet transparent, aşa
cum e cerul Israelului, primăvara devreme.‖ Iar mai apoi, personajul
aflat în suferinţa dictată de neputinţa de a umbla, va auzi şi cuvintele
care veneau parcă din ea şi dintotdeauna, din Timp.
Într-un roman nu de mari dimensiuni, concentrat însă asupra
unui fond de imagini de calitate şi asupra unor conţinuturi ideatice pe
măsură, Claudia Partole reuşeşte să scrie o carte în care sensibilitatea
şi profesionalitatea se întâlnesc, ceea ce nu e puţin lucru, rezultând o
carte care are curajul de a trata o temă veche şi, totuşi, mereu nouă.
Romanul Claudiei Partole are patru capitole. În primul capitol
autoarea „intră‖ în pielea lui Veidelsel, îl caracterizează ca pe unul
din cei mai erudiţi judecători ai evreilor din anii 30 ai secolului trecut,
descrie frământările acestuia înainte de şedinţa Tribunalului.
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Urmează capitolul „Necunoscuta‖ – o doamnă ce intră în biroul lui
Veidelsel şi-i lasă un set de documente copiate din arhivele
Vaticanului. Capitolul trei este cel mai extins. Sunt expuse
„scrisorile‖ Claudiei Procula (Pilat) (de fapt, ale Claudiei Partole)
către prietena ei Fulvia, locuitoare a Romei. Claudia Partole a
exprimat în mod realist, convingător [cu o excepţie] emoţiile,
observaţiile, faptele văzute de soţia lui Pilat în perioada aflării ei în
Iudeea. Claudia Procula a simţit că Isus Hristos este de provenienţă
divină (fiul lui Dumnezeu), era convinsă că el nu era vinovat de nimic
şi l-a implorat pe Pilat să nu accepte crucificarea lui. În sfârşit,
capitolul patru, „Procesul‖, este consacrat desfăşurării Procesului
judiciar din 1931, care s-a încheiat cu următoarea decizie: „Cu patru
voturi pentru şi unul contra, cel osândit a fost achitat, fiind dovedită
completa lui nevinovăţie. Acuzaţia lui Isus din Nazareth a fost una
din cele mai triste rătăciri ale omenirii…‖
În concluzie, putem afirma că a rezultat un roman bine
articulat, care a ştiut să îmbine povestea modernă (la rândul ei având
două componente: una vizează latura neobişnuită a derulării unui
proces ce priveşte lumea întreagă, fiind vorba de re-discutarea
„vinovăţiei‖ lui Iisus de către un tribunal modern, cealaltă este o reordonare ad-hoc a evenimentelor din preajma ispăşirii de pe Golgota.
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ECATERINA CIORTAN

SPECIFICUL LITERATURII ROMÂNE BASARABENE
POSTBELICE –
O REABILITARE A CĂRȚILOR SEMNATE DE LIDIA
ISTRATI, ÎNTINATE EDITORIAL ÎN GRAFIE KIRILICĂ
Literatura basarabeană trece acum examenul aspru al
integrării în contextul literaturii române. Este procesul îmbucurător
al revenirii la matca stilistică proprie, în mediul geopsihic matern.
Concomitent continuă procesul dureros de lichidare energică a
distanței întreținute artificial și a sechelelor unei mentalități străine și
înstrăinătoare, conștiința „moldovenismului‖ cu note specifice,
„independente‖, de autonomie, deci diferit într-un fel de „românism―,
mai dăinuie încă în mediul basarabean. Ea apare și ca expresia acelei
bariere psihologice pe care o prezintă – încă – integrarea în spațiul
cultural românesc unic.
Literatura basarabeană autentică s-a datorat, în fond, opunerii
sau înșelării (prin discurs esopic, prin metaforă, tonalitate elegiacă
sau baladescă) controlului total instituționalizat și refuzului de a
ilustra istoria oficială (războiul, colectivizarea, industrializarea etc.),
cenzurii politice și ideologice care supraveghează de aproape, cu
angajarea activă a mecanismelor de partid, securistă. Orice notă
pesimistă era detectată, eliminată sau proiectată imediat pe un fundal
de optimism solemn, experimentalismul, „modernismul‖ erau
blamate, fiind favorizată poezia tradițională, cu mesaj social-patriotic,
general-umanul era condamnat preferându-se, desigur, „zugrăvirea
veridică‖ a actualității; concepția materialistă asupra lumii excludea
misticismul, sacrul (până și în textele clasice ale lui Creangă, să
zicem, se escamota pomenirea lui Dumnezeu), poezia socială era
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preferată celei lirice, personajul central al romanelor trebuia să fie nu
omul „mic‖, ci comunistul, noul socialist era total elogiat, iar
patriarhalul absolut blamat.
Tot ceea ce contravenea liniei generale a ideologiei
totalitarist-comuniste era imediat fixat, condamnat și sancționat în
referatele la congresele și conferințele de partid, în hotărâri speciale
ale partidului care erau urmate de campanii acerbe în presă.
Basarabenilor le-a fost dat să creeze sub semnul unui neîndurător
fatum, fie că acesta e expresia terorii întregii istorii, fie că îl
concepem – mai restrâns – ca o manifestare a procesului înstrăinării
de țară și de contextul cultural general-românesc. Cum o înstrăinare
absolută nu poate exista, date fiind legăturile organice (de
continuitate) cu matca stilistică comună, cu inconștientul colectiv
conservat în fondul arhetipal, iarăși comun, ruptura definitivã este
imposibilă. Astfel, apar primele caractere învederate ale literaturii
basarabene postbelice consonante cu particularitățile ei observate și
în secolul al XIX-lea: conservatorismul funciar, subtextualismul,
polemismul esopic camuflat, ruralismul și „regionalismul‖ ei
învederat care mai continuă vechiul pașoptism sau semănătorism,
luate în sensul lor programatic al promovării ideii naționale și al
punerii în prim-plan a omului pământului, a omului naturii, a omului
lui Dumnezeu.
De aceea în liniile ei mari literatura română din Basarabia a
fost o literatură „rizomică―, închisă în sine, deși obligată să răspundă
la imperativele oficiale străine ființei ei, o literatură a rezistenței și o
literatură de rezistență. Desigur, conformismele și mai cu seamă
compromisurile (sub forma generală a acceptării de scheme
ideologice, propagandistice ale gândirii categoriale și normative, ale
oscilării între adevăr și convenție, minciună etc.) au fost multe și
regretabile, dar ele nu au afectat decât parțial talentele adevărate. Un
pas pentru această integrare a fost realizarea monografiei colective
Literatura română postbelică: Integrări, valorificări, reconsiderări,
coordonată de Acad. Mihail Dolgan. Lucrarea a investigat poeți și
prozatori de pe ambele maluri ale Prutului: N. Stănescu și Gr. Vieru,
M. Preda și I. Druță, Șt. Augustin-Doinaș și L. Lari etc. Un alt studiu
este cel al lui Mihai Cimpoi O istorie deschisă a literaturii române
din Basarabia, în care criticul ne prezintă o radiografie a perioadei
istorice și literare, și totodată realizează o antologie a scriitorilor
basarabeni. Putem expune că studiul dat este extreme de valoros
pentru cunoașterea unei literaturi creată sub biciul vremii. O altă
lucrare este cea a lui cercetătorul Ion Ciocanu Literatura română
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contemporană din Republica Moldova în care criticul expune articole
de prezentare generală a procesului literar și portrete de creație a
scriitorilor basarabeni.
Drama scriitorului basarabean, ca și a celui român postbelic în
genere, a constat în neputința de a spune adevărul și de a dialoga cu
contemporanii surzi și distrați, cum spunea Albert Camus într-o
conferință a sa ținută câteva zile după decernarea Premiului Nobel
(14 decembrie 1957). Ce se întâmplă cu realismul socialist, după
autorul Ciumei și Străinului, realism ce-și propune ca adevărat obiect
tocmai ceea ce nu era în realitate? E o contradicție esențială. Or,
contradictorie este însăși expresia de realism socialist, căci realitatea
nu e pe deplin socialistă. Astfel, obiectivul prim devine alegerea a
ceva perfect din realitatea de ieri și de azi, ce va sta la temelia
perfectă a viitorului. Are loc, de fapt, substituirea realismului unui
nou idealism asemenea celui burghez. Arta este redusă la nimic,
fiindcă se servește, și, servind, este aservită: „Doar cei care se vor
feri să descrie realitatea vor fi numiți scriitori și lăudați‖. Suprimând
vremelnic arta în scopul întemeierii dreptății, realismul socialist se
autoamăgește, căc barbaria nu e niciodată provizorie. El trece pe
lângă suferința oamenilor, căzând în ură, în mediocritate, în portret
fotografiat, înpiesă de patronaj. „Aici arta culminează cu un optimism
de comandă, exact luxul cel mai rău, minciuna cea mai derizorie‖.
Mihai Cimpoi în O istorie deschisă a literaturii române din
Basarabia ne prezintă, prin exemple concludente specificul acestei
etape în dezvoltarea literaturii române din Basarabia, menționând
„chemată, imperativ, să fie realist-socialistă, literatura basarabeană nu
a uitat de omul pământului și al naturii, punându-l față în față cu
focul cel mare al vieții”, precum procedează Ion Druță în finalul
Poverii bunătății noastre: „De undeva de departe se aude urnindu-se
greoi focul cel mare și picăturile fierbinți nu-și mai pot afla loc în
cuptor. Tot ce au ele – până și hârjoneala ceea a lor – totul e moștenit
de la focurile vechi ce-au vuit cândva pe vatra asta, dar ia cearcă să
le-o spui! Nici nu vor să audă… Noi încoace, noi încolo; noi și numai
noi!‖
Perioada anilor 70–80 care a pregătit momentul auroral al
literaturii basarabene a fost marcată de revirimentul pe care l-am
denumit generic întoarcerea la baladă, la copilărie și la vatră (= la
Ithaka), redescoperirea „veșniciei ce s-a născut la sat‖, principiul
expus de Lucian Blaga. Universul rural este identificat cu universul
mic. Balada înlocuiește poemul de proporții, schematic și prolix. În
această perioadă are loc o resurecție a creativității. Criticul literar
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Andrei Țurcanu conchide în acest sens că: „Detașarea de convențiile
literare ale dogmatismului jdanovist a început odată cu resurecția
subvensivă a factorului creativ. Falsul adevăr al vieții promulgat de
partid a fost dinamitat de imagini umane umile, antipatetice, asociale
(în sensul cerut de angajarea partinică), de realitățile unor universuri,
în care sentimentele, acțiunile, faptele, întâmplările de fiecare zi, se
întrepătrund într-o complexă, contradictorie simfonie. Imaginarul își
descrie legile proprii, altele decât cele ale propagandei ideologice,
legi care presupun sugestia unor sensuri umane și exitențiale
profunde‖.
Chiar dacă adesea nu a depășit cota notației directe, a
înșiruirii evenimențiale „cronicărești‖, literatura basarabeană a
documentului istoric și uman a deschis două căi atât de trebuitoare
conștiinței de sine a cititorului: una spre istoria națională și alta spre
adevăr, spre autenticitate. Ea s-a apropiat de adevărata literatură sau
chiar s-a identificat cu ea atunci când a sfidat dogma, dovedind o
implicare adâncă a scriitorului, un self-engagement (practicat de
literatura americană), o radiografie operativă a magmei actualității ce
străluminează nodul de contradicți ipe care-l „leagă‖ mersul înainte
sau – de ce nu: – stagnarea vieții (basarabenii au fost tocmai
„hărăziți― cu astfel de perioade lungi de cufundare în mocirlă socială,
căci stagnum în latină înseamnă anume mlaștină).
O preocupare fundamentală a literaturii din acești ani este
interesul crescând pentru o ecologie a sufletului, iar în plan mai larg –
pentru ocrotirea civilizației de cataclismele secolului grăbit. Scriitorii
se orientează tot mai mult spre o estetică a firescului și veridicității,
puternic marcată de responsabilități și de magnetica întoarcere la
izvoare, care pentru scriitorul basarabean înseamnă întoarcerea la
creația folclorică și etosul popolar, la marii clasici și la adevărata
istorie națională, într-un cuvânt întoarcerea la spațiul mioritic, la
matricea neamului.
Revenind la complexitatea și dificultățile procesului de
întregire, revizuire și evaluare a literaturii române postbelice, putem
concluziona că literatura română după cel de-al doilea război modial
a fost influențată de multe vitregii, nedreptăți istorice care au
împiedicat dezvoltarea firească a procesului literar. Scriitorii din
spațiul basarabean, în pofida politicilor socialiste impuse, au creat o
literatură care a unificat inimi, sub semnul valorilor și al echilibrului
creator.
Deşi, ca vârstă, se încadrează în generaţia lui Vladimir
Beşleagă şi Vlad Ioviţă, Lidia Istrati (născută la 22 iunie 1941, în
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familia lui Nicolae şi a Xeniei Istrati, ţărani din satul Sofia, jud. Bălţi,
decedată de cancer în urma unei suferinţe îndelungate pe data de 25
aprilie 1997) a avut un debut editorial relativ tardiv, publicând
culegerea de nuvele Nica abia în anul 1978, adică în anii ‗70 când au
mai debutat Haralambie Moraru şi Ioan Mînăscurtă, prozatori din
generaţia „ochiului al treilea‖ (sintagma îi aparţine lui Mihai Cimpoi).
Caracteristic pentru astă generaţie de prozatori este reabilitarea
esteticului şi tendinţa de a exprima realitatea (cea materială şi cea
abstractă) printr-o viziune modernă asupra lucrurilor. Exegetul
Andrei Langa apreciază debutul literar al autoarei ca fiind „plasat
între aceste două generaţii, proza L. Istrati se evidenţiează prin
ingeniozitate şi stare de adevăr, unde domină setea de divin şi
mesianism. Forma aparent tradiţională şi limbajul neaoş al prozelor
este dublat de sobrietate în stil, naraţiunile căpătând conotaţii
moderne prin multiple inflexiuni lirice şi expresii axiomatice. Mai e
şi o altă faţetă a prozelor ei de debut, care trădează un ataşament
puternic faţă de valorile spirituale ale neamului. Una peste alta, iese
în evidenţă tipul scriitorului modern, dornic să-şi afirme
individualitate şi frământările sufleteşti prin obiectivul lumii
înconjurătoare, căutând cu tenacitate să descopere enigmele spiritului
uman pentru a afla starea morală a contemporanului şi a o influenţa
pozitiv‖.
În mod tradiţional se consideră că L. Istrati ar fi debutat în
anul 1968 cu povestirea Îngăduie, omule. Acad. M. Cimpoi vorbeşte
despre această apariţie ca despre „debutul care a scandalizat
autorităţile‖. În realitate însă viitoarea scriitoare avea cu mult mai
înainte, în manuscris, povestirea La moară, despre care Ion Druţă
spunea că „merită să fie publicată fără a schimba nimic‖, căci „… din
forma, din stilul acestei bucăţi… se întrevede un scriitor‖. Povestirea,
cum afirmă scriitoarea în volumul de mai târziu, Goană după vânt, a
fost publicată în 1964 şi a servit drept preambul virtual pentru partea
a doua a aceluiaşi debut – povestirea Îngăduie, omule – apărută peste
patru ani, apariţie care îi va aduce autoarei şi consacrarea.
Regimul comunist nu a fost tolerant cu ţăranii basarabeni şi
această situaţie nu a putut fi acceptată de cea care a căutat mereu să
spună în lucrările sale adevărul realităţii în toată complexitatea lui.
Anume prin aceste elemente stilistice și de construcție a prozelor sale
aceasta a încercat să lupte împotriva normelor impuse și să
promoveze valorile naționale. Particularitatea dată semnalată și de
Andrei Langa, în articolul său Lidia Istrati, starea de adevăr: „firesc
lucru că anume printre săteni şi-a găsit prozatoarea majoritatea
personajelor, exprimând prin modul lor de percepere viaţa de la sate
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cu tot dramatismul care o caracterizează, relegând până la neevidenţă
ficţiunea artistică în spatele unor evenimente reale şi pline de conţinut.
Or, fapt atestat în puţinele la număr referinţe critice, autobiografismul
este elementul fundamental pe care prozatoarea şi-a construit opera,
alcătuită din mai multe nuvele şi proze scurte, precum şi din alte
câteva romane de inspiraţie realistă, în care „adevărul realităţii‖ este
sublimat în „adevărul fiinţării‖ (Martin Heidegger) şi alcătuiesc un
tablou epic de o înaltă expresivitate morală şi psihologică în acelaşi
rând‖.
L. Istrati a încercat să lupte contra atrocităților vremii prin
puterea cuvântului, întruchipând modelele strămoșilor ca exemple de
urmat, contrarii vremurilor social - culturale în care a activat
scriitoarea. De la acest pol al cumplitei existenţe umane, L. Istrati
avea să pornească în aventura sa de a ―schimba lumea‖ cu forţa vitală
a adevărului constant, debutând cu nuvela Îngăduie, omule! la revista
Nistru în anul 1968, în timpul aşa-zisului „dezgheţ al comunismului‖.
Subiectul prozei era cât se poate de neordinar şi incitant pentru acea
vreme. Adevărul crunt al guvernării comuniste ieşea la iveală în toată
monstruozitatea lui, demonstrându-se coruptibilitatea unui sistem de
stat construit pe bază de relaţii şi dirijat de interese murdare.
Aparenta factură umanistă a societăţii comuniste din perioada
brejnevist-bodiulistă a fost deconspirată prin cazul unui preşedinte de
colhoz corupt, Vîscanu, secundat de acoliţii săi recidivişti. Firul
naraţiunii începe cu venirea a doi absolvenţi-agronomi într-o
localitate sătească, unde ei îşi găsesc un loc de muncă şi observă
nedreptăţile pe care le suportă sătenii din cauza autorităţilor locale.
Povestirea La moară, care a trecut neobservată, ia în discuţie
un subiect de rezonanţă general - umană. Nica, personajul ei principal,
e trimisă de tatăl ei la moară împreună cu vecinul moş Timofte.
Compoziţia bine articulată a povestirii – prologul care ne introduce
într-o atmosferă epică autentică, conflictul cu stări antitetice fireşti,
finalul cu potenţe de poantă – ne vorbeşte că ea, prin formă, dar, mai
ales, prin fond ţine de tradiţiile lui I. Creangă şi I. Slavici, adică de
canonul clasic. Dacă ţinem cont de faptul că contextul literar al
povestirii, văduvit aproape cu desăvârşire de tradiţii, era unul de
expresie cronicărească, ne dăm bine seama că acest debut, supus
tăcerii, ar fi fost mai mult decât de bun augur. Dar, deşi, din acest
motiv, I. Druţă o întâmpina, cum am arătat, încă înainte de publicare
atât de frumos, ba o mai şi însoţea pe autoare cu sfatul „scrie cât mai
mult cât nu eşti cunoscută, pentru ca pe urmă, când au să-ţi ceară
povestiri pentru tipar, să ai de unde le scoate câte una‖, povestirea La
moară nu s-a bucurat totuşi de succesul scontat. Se vede că substratul
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ei clasic i-a pus pe gânduri pe potentaţii timpului, care, nedorind să
răscolească o dată în plus problema indezirabilelor tradiţii, au decis la
publicare s-o treacă sub tăcere şi astfel s-o priveze de statutul de
debut. Au privat povestirea de statutul de debut, dar nu şi pe autoare
de osânda pentru îndrăzneală. Scriitoarea a fost supusă la tăcere până
în 1968, anul publicării povestirii Îngăduie, omule, apariţie, cum vom
vedea, mult prea zgomotoasă ca să mai poată fi auzită cumva şi vocea
ei din bucata La moară, motiv pentru care nu a fost considerată una
ordinară, ci una de debut.
Această a doua parte a debutului sau, mai precis, a debutului
inoportun, putea constitui o posibilitate de a lega tradiţiile clasice, de
acum conştientizate de autoare în debutul virtual din 1964, cu
inovaţiile pe care, cum vom vedea, ea le va propune în Îngăduie,
omule, adică putea deschide o posibilitate de a reface, un legământ al
timpului, rupt prin intervenţia brutală a esteticii proletcultiste. Dar de
la început nu a fost să fie, pentru că anume această nouă estetică
ignora nu numai tradiţiile constituite cândva, ci şi inovaţiile de dată
mai recentă, care, din cauza spiritului lor, în fond tot clasic, veneau în
contradicţie cu canonul realist-socialist. Scriitoarea pune problema
remanierii ambiguităţii discursului despre istorie, dar şi a discursului
romanesc. Viziunea dialogală în raport cu trecutul, multiplicată prin
atitudinea faţă de personaje, fapte istorice, concepţia despre lume este
o aluzie directă la un prezent complex, autoarea căutând, de fapt, în
meandrele trecutului cheia înţelegerii complexităţii prezentului şi a
realităţilor pe care le vizează în toate scrierile sale, dând replici dure
tuturor fenomenelor distructive pentru om şi pentru societate. Chiar
de la prima sa povestire publicată, Îngăduie, omule, autoarea este
inclusă în categoria puţinilor scriitori basarabeni care au avut curajul
de a înfrunta regimul totalitar. Altfel spus, situaţiile dramatice din
Îngăduie, omule necesitau o aprofundare a realismului lor în stilul
tradiţiilor clasice româneşti şi cehoviene, ceea ce autoarea a şi făcut,
iar critica oficială îi impunea prezentarea acestora într-o atmosferă de
paradă proprie totalitarismului sovietic. Nepotrivirea canoanelor
artistice i-a adus autoarei vehemente critici oficiale nefondate, iar
operei – trista „perspectivă‖ de a i se închide pentru zece ani calea
spre publicare. Curăţată de zgura proletcultistă, ea, povestirea, a putut
apare în mod normal abia în 1978 în volumul de debut, de data
aceasta editorial, Nica. Discordanţa canoanelor prin prisma cărora era
concepută şi analizată povestirea Îngăduie, omule! nu a putut să nu-i
irite pe potentaţii timpului. Imediat după publicarea povestirii în
presa periodică apare un articol semnat de Grigore Eremei, Conflict
cu realitatea. Pe marginea povestirii: „Îngăduie, omule!‖ de L. Istrati,
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pe atunci primsecretar al comitetului raional de partid Kotovski.
Povestirea, menţiona criticul oficial „… e şubredă, abundă în culori
sumbre, nu oglindeşte obiectiv realitatea satului nostru de azi‖. Pentru
cine a citit nepreconceput povestirea era mai mult decât clar că
aprecierea ei negativă era nu numai exagerată, ci şi în disonanţă cu
criteriile de analiză, ceea ce, evident, îl punea în situaţie delicată pe
criticul oficial. Probabil, această situaţie deranjantă l-a determinat să
strecoare în analiză şi părerea derutantă cum că povestirea ar fi fost
scrisă nu numai pentru a trata o problemă stringentă privind starea
învăţământului în şcoală, ci şi din motive de răzbunare personală.
„Încă nu apăruse revista cu povestirea Îngăduie, omule!, scrie criticul
oficial, iar la Bujor câteva din vechile prietene ale autoarei îl întrebau
insistent pe poştaş:
– Când o să vină «Nistru» nr. 8?
– Dar ce-i acolo de-l aşteptaţi cu atâta nerăbdare?
– Să vezi cum Lidia i-a aranjat pe işti din sat. În cazul acesta
cred că ceea ce a făcut Istrati e o «răzbunare» camuflată împotriva
unui sat de oameni cinstiţi‖.
Părerea, care urma să retuşeze întrucâtva reputaţia
apreciatorului, s-a dovedit a fi totuşi falsă. Ceva mai târziu, Lidia
Istrati se destăinui într-un interviu cu jurnalistul Gheorghe Budeanu
că între ea şi cetăţenii satului existau nişte relaţii deosebit de
frumoase. „Mă îndrăgostisem de ţăranii şi ţărancele de prin aceste
locuri. Uneori mă gândesc că ţăranul nostru de aceea a şi rămas
nedreptăţit, pentru că în toate vremurile de restrişte a fost prea bun la
inimă. Nu mai văzusem nicăieri asemenea lume docilă şi blândă…
aici, prin părţile codrului, sunt unele sate de oameni care îţi dau şi
haina de pe ei. Bunăoară, mă duceam la piaţă să cumpăr smântână
sau brânză şi nevestele se supărau când le propuneam bani: „Vai,
matale eşti om cumsecade, înveţi copiii noştri şi ar fi păcat să-ţi luăm
ruble…‖ Rămâneam trăsnită: „Staţi, oameni buni! Asta-i truda
dumneavoastră, de ce s-o preţuiţi atât de ieftin‖. Şi când îi vedeam pe
atunci…, venind desculţi la alegeri, mi se făcea jale de ei…‖.
Prohibiţia nu a însemnat pentru Lidia Istrati refuzul de a mai
scrie. Tacit, ea a făcut literatură, cum se spunea pe atunci, pentru
sertar. Astfel a fost adunat un maldăr impunător de nuvele care au
apărut, la momentele posibile, în volumele: Nica (culegere de debut
editorial, 1978), Scara (1990), ambele lucrate, ca şi Îngăduie, omule!,
în bunele tradiţii clasice, romanele Tot mai departe (1987) şi Goană
după vânt (1992), primul scris într-un stil modern, ultimul – într-o
manieră vădit postmodernistă.
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VICTORIA FONARI

VERGILIU DERGACI
ȘI SENSURILE HAOSULUI RAȚIONAL
Poetul Vergiliu Dergaci pășește pe coverta liricii prin Neant

și amulete (2006, Timișoara: Augusta), simțind Contemporanele
adamiade (București: Biodova, 2013). Jocul este un atu al timpului
nostru, nu e exclus că predecesorii noștri vor numi acest secol
stylegames. Un timp în care toți se văd jucând după reguli, după
concepte, după scopuri, după necesități. În spațiul Republicii
Moldova, sau al Basarabiei, sau al Moldovei de Est, apare o carte cu
un titlu de pasăre. Titluri de păsări mai sunt incluse în teancul de cărți
„Hronicul Găinarilor‖, „Bilete de papagal‖. Dar iată că bate la
fereastra urbană a poetului Vergiliu Dergaci un... Nu, nu e corb, ar fi
prea similar cu Edgar Poe! Nu e nici vrabie, ce i-ar duce vreo veste de
la Claudia lui Catul, nici vreun pițigoi din lirica lui Topârceanu. La
fereastră a ciocănit un agapornis. Stupefiat poate fi cititorul, dar nu
unul ornitolog, care imeadiat își va da seama că e pasăre și nu la ceea
ce poți gândi tot cu un play... Titlu –CORa(l)bia MIRaculoasă
„Agapornis” (2015, Chișinău: Editura Ideal) – ar putea să ducă în
eroare cei care își vor crea iluzii că vor fi ciupiți tandru de cuvinte
mieroase, de atingeri blânde, proprii unui papagal. Așadar începe
jocul autorului în cuvinte. O invitație la jocul poetic au acceptat cei
care, la începutul lunii martie, au participat la lansarea acestui volum
de versuri la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu‖. Așadar la cei 50
de ani împliniți la 30 martie poetul Vergiliu Dergaci continuă să
creeze legi, caută suprapuneri de rime consonantice așa cum e
specific limbilor semito-hamitice, divulgând optica cuvântului
AdEVArat.
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Prin lupa lui microscopică a culturilor, jocul ne implică să
abordăm titlul nu doar ornitologic, dar și etimologic. Și cum biologii
au rămas unicii experți în utilitatea limbilor moarte găsim imediat
explicația „agape‖ – dragoste, „ornis‖ – pasăre. Referindu-ne la
specificul limbii grecești au și ei cuvinte, așa cum noi avem dorul
nostru intraductibil, pe care le transcriem în nuanțe. Or, cum poate fi
explicat că și eros, și filia, și agape semnifică dragoste. În limba
română avem două cuvinte ce designează acest sentiment: dragoste și
iubire, conviețuirea lor ține mai mult de etimologie, decât de
conotație. Dar la sigur că lexicologic poetul dezvălui ideea: „Iubirea
reprezentând Dragostea (fără scrisori de acreditare!)‖. Revenim totuși
la nuanța noțiunii agape – este dragostea care oferă. „Tu ești ce?-rul
unui zâmbet aducând comoara Lunii‖ – întrebarea ce întretaie
cuvântul descinge dintr-o rugăciune în fața Ei. Distingem multe
cuvinte în care autorul extrage pronumele personal (vocEa,
sinuciderEa, Îm-tâmpla-rEa, IdeEa) la persoana a treia singular
feminin. Dar lazerul exclamării și al interogației sunt cele care neagă
cuvântul din care se iscă tăceri strigate: „Amin!-tiRea‖.

Ce a vrut să-i ofere scriitorului această pasăre, ce nu
prevestește nici moartea, după balada scandinavilor, nici pacea, după
subiectul biblic? Probabil aceeași împlinire a jocului. Cuvintele în
text prind sensuri dublând tristețea într-o negare a dragostei,
sublimarea sentimentului navighează în senzații adiacente: „pe
tâmpla geloziEi‖, „după gratiile memORiei fARTAte‖, „cerberi
indeferenți‖, „Casele de putre-dă! Do-R!-r-r-rință‖. În caruselul
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cuvintelor totul are semnificație: majusculele în mijlocul cuvântului,
semnul exclamării în pauza de repetiții. De parcă cuvintele înghit
cuvinte, gura le este străvezie și cititorul vede mușcăturile multiplelor
sensuri. Cum ar fi: ADEVĂRată – se întrevede adevăr, rată, erată, văr
în rate, ad+Eva+erată). Tehnica textualistă constată și o varietate a
acelorași litere ce despică cuvântul.
Cuvintele textului vine dintr-un infern baudeliarian în
stetoscopia unui tablou apocaliptic medieval: „Durererea – papagal
mă strigă într-o toamnă‖ (Unealta Abso-Lutului nefăcut).
Monstruozitățile derulează după modelul carnavalului venețian, unde
se preferă masca în trei culori: roșu, alb și negru, conturat cu un auriu
reciclat. Să înceapă carnavalul textului: „barca Sufletului gri‖, „în
fântâna Dorului din care bea Rușine-Roșie-Vărsat-Sihastru‖,
„clocitul Ou‖, „detestă Id-e-Ea carmelor în Negru-Alb cu viermii (!)‖.
Se creează impresia că este un papagal valpurgic, ce adună toate
eriniile (după trilogia „Oreste‖ de Sofocle) și le împrăștie în textul
artistic. Poeziile, eseurile, escaladează într-o metafizică percepută nu
doar la nivel metaforic, dar și al celui direct: „Eu cred că Poezia (bato vina!) n-are suflet, ci doar o AURă sublimă când cu a Imaginațiilor
lamă taie barba ne-Cunoașterii de pe a Lucrurilor față din oglinzile
stricate de Imperfecțiunea (în persoană!), jurându-se pe uni-Versul
ZerO‖ (Panicat de umbra Zeilor din ale Gloriei EOburguri iluzorii).
Parabola insistă la directețe, implicația situației apropie obiectele de
cunoașterea artistică și îndepărtează concomitent de percepția
telurică, similar cum imaginea fotografică nu mai este situația trăită
la prezent. Poezia devine un mulaj al gândului ce se încinge în
temperamentul jocului dintre vocale și consoane. Constituie o
idolatrie a literelor. Cuvântul ZerO este un exemplu în acest sens:
ultima literă din alfabet lovește prin Z și Ω. Este un cooptat al
sfârșitului, pentru a distinge limita prăpastiei într-un prezent în care
pagina nu se vrea citită, odată întoarsă exact perpendicular pe cotor
într-un ToT. De parcă ar construi balanțe, una după alta, pentru
exactitate, în care ar cântări aurul din cuvinte.
Arta include beatitudine, fericirea se simte în vălul burlesc de
a descinde totul la o metamorfoză sincronizată a lecturilor. Textele lui
Vergiliu Dergaci suferă uneori de fragmentarism care se unește în
mozaicul jocului, care duce la o conviviologie dintre sarcasm și
durere, din care se macină disperarea. În mai multe pagini sunt
introduse grasierea consoanei r-r-r-r-repetiția de papagal conduce
lectura la o valorificarea a dublului, de parcă și cuvântul s-ar uita în
oglinda repetiției devenind o mandala (EteR!-r!-r!-R!-nitatea, g-R-r125

rei, ?) ce strucurează în haos sensuri: „Bumerangul fericirii va vâna în
altă lume‖ (Ev-lavioasa paragină). Personificarea fericirii, în spațiul
multicultural, devine săgeata, după modelul băștinașilor australieni,
din tolba lui Eros. În
ritmurile versurilor simboliste, după
cosmicizarea sentimentelor scăldate în antiteza romantică, distingem
optimismul rarisim: „Oricum nu vei muri Jamais sau... Niciodată /
Atâta cât există o buchie de Viață, / E moartea un puștan la Curțile
Grandorii, / Nu merită metafora cu noaptea... Dimineața‖
(ÎNCĂpătoare vechitUră). Versurile (poetul le pictează cu penelul în
„Uni-Vers‖) păstrează energia literelor, din timpurile sensibilității,
îmbină șlefuirea pleoapelor de pe statuile porților bisericilor cu sfera
melodică în care se zbat cuvinte, gata să zboare în alte stoluri de
sintagme apărute după alfabetul morse în linii, puncte și... semne.
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LIVIA FUMURESCU

LABIRINTUL SUFERINŢEI
„Să ştie că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va
mântui sufletul din moarte şi va acoperi mulţime de păcate”.
(Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, cap.5 / 20)
Călugării „robindu-se în privaţiuni şi dezrobindu-se în
reculegeri‖ (Lucian Blaga), se simt datori să se apropie de cei aflaţi
în suferinţă, încercând să descopere cauzele răului care înstrăinează
sufletul omului, îndepărtându-l de cele zece porunci biblice. Căutarea
adevărului îi transformă în sociologi, psihologi, filozofi, gânditori
lucizi în misiunea de recuperare a celor rătăciţi pe căile pierzaniei.
Misiunea acestor slujitori ai Atotputernicului e concentrată în
îndemnul Părintelui Arsenie Boca: „De vrei să te faci călugăr, fă-te
ca focul”.
Este cazul ieromonahului Savatie Baştovoi, care s-a apropiat
de cei chinuiţi , considerând că e bine să şi scrie despre „cele văzute
şi trăite” de către copiii orfelinatelor şi de oamenii penitenciarelor,
îndepărtaţi de credinţă şi de normele ei morale. Experienţele trăite sau topit în romanul „Învăţăturile unei prostituate bătrâne către fiul său
handicapat‖ (Editura Cathisma, Bucureşti, 2019), în care dezvăluie
degradarea relaţiilor interumane, generate de egoism, de spiritul
mercantil descătuşat şi de îndepărtarea oamenilor de la morala
creştină. Bun cunoscător al cutremurătoarelor realităţi din societatea
moldovenească a ultimei perioade, autorul explorează universul uman
periferic degradat, marcat de conjuncturile social-politice, care
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amprentează familii, copii, tineri, conducători de instituţii, angajaţi
dezorientaţi, prinşi în caruselul luptei pentru existenţă. Titlul cărţii,
(apreciate de către scriitori consacraţi, precum Sylvain Tessonlaureat al premiului Goncourt pentru literatură sau de către JeanFrancois Colosimo - preşedintele Centrului Naţional al cărţii din
Franţa) este oarecum derutant, fiindcă „învăţăturile‖ se desprind din
conţinutul cărţii, fără a fi explicit şi didactic formulate, dar se
circumscriu coordonatelor morale promovate de învăţătura creştină.
Frecventele reflecţii ale scriitorului completează educativ firul epic,
sugerând soluţia asanării sociale („Dumnezeu S-a golit de Sine pentru
a se dărui lumii şi S-a umplut în schimb de toţi cei care L-au respins.
Acest circuit al iubirii face ca ura să nu poată pune stăpânire pe
lume niciodată” – p. 202).
Urmând restricţiilor dictaturii şi educaţiei ateiste care sfida
reperele creştine, pseudodemocraţia şi libertatea prost gestionate şi
greşit înţelese din Republica Moldova au eşuat în periculoasa iluzie a
falsei fericiri, care i-a aruncat pe oameni în promiscuitate morală,
îndepărtându-i de Dumnezeu şi de semeni. Răul a luat locul binelui,
minciuna s-a substituit adevărului, violenţa a escaladat relaţiile dintre
oameni într-o rostogolire continuă spre moarte, fie ea psihică, morală
sau fizică.
Intriga declanşatoare a naraţiunii acestei cărţi, de un realism
zguduitor, o constituie descoperirea cadavrului mutilat de şobolani al
elipticului Nicolae, adolescentul mort, în orfelinatul din „L‖. Ipostaze
ale absurdului se derulează în vârtejul acestui eveniment care nu
trebuia să ajungă în presă. Deşi se credea că banii şi radioul de
buzunar dispărut provin de la mama lui Nicolae aflată în Italia,
autorul sugerează vag ideea că fusese abuzat sexual de către
instructorul stabilimentului, care-i făcea în schimb unele favoruri.
Direcţiunea vinovată de cele întâmplate camuflează decesul, a cărui
cauză rămâne, chiar şi în final, învăluită în mister. Ancheta insistentă
a presei şi a „proteveului‖, obstrucţionate de conducerea orfelinatului,
conduc însă la aflarea adevărului.
Structura mozaicată a romanului se recompune din secvenţe
(adolescenţii orfelinatului, personalul angajat, în frunte cu directorul
şi cu secretara, mama şi bunica lui Nicolae, Giuseppe din Italia - soţul
mamei, mai vârstnic cu 24 de ani etc.), care, asemeni pieselor unui
puzzle, se reunesc într-o imagine zguduitoare a societăţii
moldoveneşti postsovietice. Povestirea în povestire, secvenţele
retrospective şi pasajele cugetătoare completează şi sudează firul epic
al acestui roman realist, după care s-a turnat şi un film de scurt
metraj.
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O înşiruire de situaţii sumbre, chiar învăluite într-un umor
trist, naşte în oameni morbul negaţiei şi al duplicităţii existenţiale,
departe de etică şi morală. Mentalitatea deformată de anterioarele
condiţii social-istorice, dezinteresul pentru respectarea fiinţei umane,
frustrările şi nedreptăţile amputează raţiunea, împingând individul pe
panta coborâtoare a destinului, ceea ce autorul scanează concis şi
convingător.
Fetele şi femeile ajung victime ale abuzurilor sexuale sau se
prostituează pentru câştiguri materiale, bărbaţii devin violenţi şi
alcoolici, instituţiile promovează incompetenţa, corupţia şi minciuna.
Aliona, fata de 13 ani, e coruptă de Eduard Petrovici, un angajat al
orfelinatului, amăgită cu şampon, sandale şi haine noi, dar trăieşte
puritatea afecţiunii adolescentine cu Nicolae. Administraţia
orfelinatului nu recunoaşte că minorele lor avortează, în ciuda celor
trei avorturi suportate de Aliona până la cei 15 ani, când se hotărăşte
să fugă împreună cu cei doi băieţi (Karlic şi Serioja), fiindcă se
apropia împlinirea vârstei de 16 ani, când orfelinatul îi abandona,
lăsându-i să se descurce pe cont propriu. Naivă şi obişnuită să accepte
violenţa, este abuzată de alţi doi tineri, în care instinctul animalic
primează. Mama lui Nicolae, Eleonora, fusese necinstită la 14 ani de
instructorul unui Marş turistic, care-i promisese că-i angajează mama
ca femeie de serviciu la o şcoală. Babele devenite „apostoli ai
morţii” rezolvă sarcina, făcând „avorturi semilegale‖. Deşi e mama
biologică a copilului născut dintr-o altă relaţie, Eleonora acceptă ca
bunica Daria să fie trecută mamă în actele oficiale. Cu toate că
hotărârile fuseseră luate conform legilor sociale ale comunităţii,
sufletul femeilor se desolidarizează de ceea ce făcuseră, fiind chinuite
ulterior de vocea conştiinţei lor morale. La îndemnul mamei,
Eleonora plecase în Italia, unde se prostituează, apoi se căsătoreşte
din interes cu Giuseppe, pentru care nu simţise nicio afecţiune,
sperând însă că îl va moşteni şi-i va asigura astfel viitorul copilului
abandonat acasă. Autorul surprinde admirabil lumea lipsită de repere
morale, în care iubirea poate fi simulată şi latura materială o poate
suplini pe cea spirituală, în care oamenii cred că pot depăşi prin
minciună şi ipocrizie limitele destinului care le este hărăzit. Cu toate
acestea, confortul, hainele şi poşetele râvnite în tinereţe nu-i aduc
mamei mulţumirea sufletească, sfârtecată fiind de dorul copilului
abandonat, sperând că prin banii agonisiţi printr-un lung şir de
compromisuri morale îi va recupera cândva copilăria. Bărbaţii trăiesc
drama dezmembrării familiei, a plecării soţiilor în Italia, cu ai căror
bani trimişi acasă devin tributari alcoolului de la birt (unde Tatiana
vinde spirt tehnic în loc de votcă) şi micilor escrocherii (şoferul
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Leonea şi Valera se cinstesc la bufet din banii primiţi pentru
combustibil). Timpul se macină în poveştile sinistre ale băutorilor
despre oameni înfometaţi care mănâncă oameni, despre morţi ciudate,
dar şi despre veştile de la televizor („Numai violuri, numai nebunii.
Cum vrei să fie femeile? Dar ce creşte din urmă? ...Nu-i ce-o fost
odată...” – p. 86)
Dacă aceste secvenţe grave sunt prezentate mai sentimental,
există şi fragmente în care comicul situaţiilor pune în lumină
superficialitatea şi iresponsabilitatea conducătorului şi a subalternilor
docili, temându-se de disponibilizarea lor abuzivă. Piotr Kirilovici,
şeful cel mare al orfelinatului, are un cod secret al accesării
telefonului, dă dispoziţii haotice şi absurde (precum ascunderea
cadavrului în frigiderul cu alimente), bazându-se pe loialitatea
secretarei Klara şi speculând teama de disponibilizare a personalului,
obişnuit din regimul trecut să se supună dispoziţiilor conducătorului.
Aflat în Chişinău, la colocviul cu tema „Discriminarea – măsuri de
prevenire şi combatere‖, Piotr Kirilovici trăieşte spaima că va fi
întrebat despre conţinutul pliantelor pe care nu le citise, dar se bucură
copilăreşte de cadourile primite (mape, pixuri, carneţele) de la
organizatorii acestei întruniri, care viza, ca o ironie, drepturile
persoanelor cu dizabilităţi. Alţii primiseră obişnuitele cadouri
electorale (calendare, şepci, tricouri), prin care era influenţată
„libertatea votului‖. Directorului i se păruse firesc şi să-şi însuşească
ajutoarele de la Crucea Roşie (pături, medicamente etc.), destinate
orfelinatului, pe care le arde apoi de teama unei percheziţii. Şefi şi
subalterni aşteaptă fondurile de la UE, ca unică salvare a situaţiei
materiale din ţară, fără să se culpabilizeze pentru implicarea lor în
degringolada socială. Personalul, folosind frigiderul învechit, de pe
vremea lui Brejnev, se limitează doar la a discuta despre imoralitatea
politicienilor („Fură toţi, că de asta se dau în politică” – p. 59).
Cauze ale degradării umane sunt surprinse şi în antecedentele
biografice ale celor doi fugari (Karlic şi Serioja), care traversează o
lume aparent neverosimilă, dar dureros de reală (mafia milogilor din
Bălţi, reţeaua cerşetorilor din Moscova), în care funcţionează
agresiunea verbală şi fizică („Era imposibil să fugi sau să
trişezi...dacă nu făceai norma, luai bătaie”), intrigile, minciuna,
dezinformarea, intimidarea, şantajul, hoţia, vagabondajul, căci lupta
pentru existenţă cunoaşte o multitudine de faţete ale celor infirmi
fizic, mental sau moral. Şi totuşi, în această lume cenuşie, în ciuda
circumstanţelor potrivnice, uneori, în sufletul lor licăreşte nobleţea
umană a solidarităţii cu cei abuzaţi şi nedreptăţiţi (plănuiesc
răzbunarea Alionei, violată şi umilită de cei doi moldoveni, dar, în
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acelaşi timp, şi folosirea ei ulterioară). Starea crepusculară învăluise
minţile coborâte în satisfacerea instinctelor primare, traversând
inconştient labirintul vieţii interioare, clădită pe contrarii, pe
singurătate („...când şarpele singurătăţii îl încolăceşte pe om, el îi
strecoară mai întâi în suflet veninul necredinţei, Singurătatea este
starea în care omul nu mai poate dărui şi primi dragoste”- p. 202).
Pentru baba Daria, bunica lui Nicolae, credinţa religioasă
presupune existenţa unei ordini naturale fireşti, în care se
contabilizează şi se sancţionează toate minciunile şi greşelile, de care
femeia e conştientă, dar pe care le interpretează subiectiv, în
avantajul ei, atât în ceea ce priveşte spovedania selectivă a păcatelor,
ipostaza ei evlavioasă de la mănăstire, cât şi imaginara interpretare a
celor 24 de vămi ale sufletului nepotului mort, cu păcate iertate şi
trecute cu ajutorul celor 24 de lumânări (pentru furt, laudă, mândrie
etc.).
Aşa cum vinovatul Cain, din legenda biblică, nu poate scăpa
de ochii omniprezenţi ai lui Dumnezeu, aşa şi conştiinţa morală a
babei Daria şi a mamelor plecate în Italia le hărţuieşte cumplit, în
ciuda comportamentul lor duplicitar, făcându-le să simtă chinuitoarea
mustrare de cuget pentru toate păcatele.
Răvăşită de vestea morţii fiului ei, Eleonora revine în ţară,
ceea ce-i prilejuieşte autorului înregistrarea schimbărilor din
Chişinăul cunoscut (reclame, maşini străine, clădiri din sticlă, Mc
Donald etc.), contactul cu bişniţarii care-o păcălesc la schimbarea
valutei, amintirile luminoase de când venea cu mama Daria şi cu alte
femei la cumpărături etc.
Autorul descrie aspecte ale înmormântării, care au valoare
documentară : descrierea sicriului în care dormea Nicolae, bocetele
conform ritualului - ca un dialog lacrimogen cu mortul, încercările
preoţilor tineri de a schimba obiceiurile păgâne (mortul cu fanfara,
adus de Stalin), vinul închinat de sufletul mortului, sărutarea cea de
pe urmă, pomana, comentariile politice etc.
Epilogul continuă soarta celor doi fugari – Karlic şi Serioja,
deveniţi la maturitate deţinuţii penitenciarului nr,8 din orăşelul „B‖,
prilej de descriere a exteriorului, unde aşteptau pentru vorbitor
aparţinătorii disperaţi, nerăbdători să pătrundă în interiorul cenuşiu al
închisorii, în care frigul şi întunericul se asociază – prin extensie –
unui trist adevăr: „...toată această ţară nenorocită e o închisoare în
care oamenii îşi ispăşesc pedeapsa într-o formă sau alta‖ – p. 226.
Secvenţele, în care italianul Giuseppe, cu o altă educaţie, se
străduieşte să afle conţinutul caietului uitat de Eleonora la plecare în
dulapul cu haine, dezvăluie suferinţele multor mame care trăiesc
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durerea despărţirii, după ce şi-au părăsit copiii şi au făcut cumplite
compromisuri, sperând să le asigure o viaţă mai bună („Faptul că
toate aceste femei semănau atât de mult cu Eleonora, că fiecare
dintre ele ar fi putut să o înlocuiască, l-au făcut pe Giuseppe în cele
din urmă să se îndoiască de puritatea dragostei sale pentru
Eleonora” – p. 212). Nu întâmplător, autorul reproduce textele şi
desenele sugestive pentru gingăşia sentimentelor de dor matern,
convingându-ne că romanul „porneşte de la o întâmplare reală
petrecută într-un orfelinat din Moldova”.
Ritmul alert al naraţiunii, dialogurile vioaie, expresiile şi
cuvintele specifice zonei, explicate la subsol, imprimă veridicitate
faptelor şi conturează admirabil personajele şi prin limbaj.
Este evidentă dorinţa scriitorului de a trage un semnal de
alarmă prin acest roman, sesizând decăderea morală a oamenilor, care
ar putea fi îndreptaţi numai prin întoarcerea la credinţă.
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MARIA PAVNOTESCU
A. E. BACONSKY
(din volumul „ O VIZIUNE A POEZIEI”)

Începând cu anul 1957, A. E. Baconsky introduce în poezie o
ipostază romantică, poetul se vrea piatră de hotar în direcţionarea
poeziei. Spirit înnobilat de o bogată cultură, îşi rezervă un spaţiu
îndeajuns de reliefat în contextul liricii civice şi patriotice; istoria şi
legenda sunt prilej de meditaţie, impulsionate de motivul: „vanitasvanitatum‖ şi „fortuna labilis‖, volumul „Fluxul memoriei‖ este cântec
şi muzică. Ritmica este consecinţa unui timp desfăşurat în flux continuu,
circular, în care oamenii apar şi dispar învăluiţi într-o lumină difuză,
unde sentimentul de linişte creează mediul propice comunicării cu
strămoşii: „Ce linişte-i aici de aceea poate/ Când sărut iarba aud şoapte/
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Venind demult/ Aceste păduri care se întorc din iarnă cântând/ Leagănă
în arbori întreaga mea viaţă‖.
Insistăm asupra acestui volum, pentru că el constituie un pas
înainte în diversificarea poeziei, în întoarcerea ei la vechile unelte.
Începe acum să se îmbogăţească problematica poeziei, iar conştiinţa
poetică trece, în acest moment, înaintea poeziei, cum ar spune N.
Manolescu.
Pe cerul vast, în acorduri puternice, se proiectează maiestuos
continuitatea neamului: „Oamenii cântă şi doboară copacii/ Umblă cu
turmele râd cu furtuna/ Oamenii răsar şi apun ca soarele/ Oamenii trec
şi rămân ca izvoarele‖. A. E. Baconsky se integrează în modernitate şi
este primul poet autentic al generaţiei de după al doilea război mondial,
deşi „de-a lungul anilor se va manifesta deseori retoric, livresc, pândit
parcă de o voită estetizare desfăşurată hieratic şi ritualic, într-o zonă a
misterului1, atingând tardiv expresionismul în „Cadavre în vid‖.
Totuşi, remarcăm că în cele două volume, „Imn către zorii de
zi‖ şi „Întoarcerea fiului risipitor‖, încearcă ancorarea în real, deşi
imaginea unei tristeţi legate de chemări de amurg persistă. Poetul caută
spectrul paşilor pe mari distanţe învăluite în ceaţă. Nu există poem în
care să nu apară ceaţa ca motiv, înăuntrul căreia personajele nu sunt, ci
le bănuim că ar exista, păsările rămân fără cânt, un anume hieratism
domină melancolia poetului.
Principiile eterne ale naturii, aerul, apa, pădurea capătă
semnificaţia unor evenimente umane fundamentale, desfăşurate într-o
geografie cu contururi ferme, dar sustrase timpului, evocarea este
nostalgică, exprimând dorul de călătorie; mişcarea interioară, neliniştea
întreţinută de instinctul mi-graţiei este sugerată de instabilitatea
peisajului, echivalent simbolic al naturii interioare. De aceea, poetul
cântă „migratoarele păsări‖, „hohotul vântului‖, „valurile întunecate şi
sumbre‖, semne ale instabilităţii, lumii fenomenale, cu destinul căreia
se identifică.
Nomadismul acesta este consecinţa unui atavism, urmarea unei
comunicări cu un „dincolo‖ al strămoşilor, situaţie ce continuă
cunoscutele experienţe similare eminesciene sau blagiene: „Glasul
acelui ciudat strămoş/ De la care îmi vine iubirea aceasta prea mare‖.
Baconsky pledează pentru o poezie a cărei substanţă să
constituie atmosfera ei emoţională, fără metafore rare, căutate, lipsite de
podoabe stilistice.
Senzual, poetul întinde mâna ca să simtă boarea în palmă sau
petale de flori, ca atunci „când plutea pe migratoarea iubire‖. Un
eminescianism, un „nu ştiu ce‖ îl învăluie, pentru că „fata morgana de
jasmin‖ s-a ascuns în pieptul lui.
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Volumul „Cadavre în vid‖ „reprezintă o surpriză pentru că
universul poeziei este straniu, pentru că poetul însuşi, elegiac
întotdeauna, acum devine conştiinţa tragică a unei existenţe de coşmar.
Ajuns la capătul volumului, te întrebi de ce şi de unde atâta
beznă şi delir? O lume care ne aminteşte prin suferinţă de Goya, prin
nelinişte de Poe, prin melancolia apăsătoare de Byron. Baconsky este
un destin singular în istoria noastră literară.
La doisprezece ani după „Fluxul memoriei‖, volumul „Cadavre
în vid‖ vine în contextul poeziei actuale din nou cu o notă aparte şi cu o
altă deschidere spre o poezie substanţială şi de maturitate poetică.
Volumul este o lungă biografie în care se dă o singură explicaţie,
raportată la condiţia lui; naşterea la confluenţele a două epoci generează
acest sentiment de nelinişte, de izolare, de resemnare similară morţii:
„Vai, vouă celor născuţi la confluenţa însângerată a răsăritului cu
amurgul‖. Poetul este un dezrădăcinat, fantomatic şi palid; tânăr cavaler
ce va trece prin viscole, pentru a deveni el însuşi, sau pentru a muri, ne
mărturiseşte singur, „Bătrân şi nebun‖ („Ritual‖).
Poetul este un intrus, neputincios, veşnic în faţa unui zid ce-l
izolează de ceilalţi „Un zid, pretutindeni un zid‖. Încercările de depăşire
a condiţiei sunt cumplite. Poetul va lăsa în urmă „o dâră de sânge, o
zgură de fum‖. Sau, iată-l solitar şi nerealizat: „Căci sunt şi eu unul/ din
cei ce se nasc din timp în timp printre voi/ ca să moară cu gura plină de
pământ şi de oseminte/ în timp ce galopează în zare scheletele cailor‖.
O altă cauză a neliniştii poetului ar fi „Anotimpul electronic‖,
desfiinţarea omului prin alienare, prin invazia tehnicismului; asistăm la
o adevărată osificare a spiritului. În această lume dispar legi şi datini.
Măştile s-au uzat. Lumea este dominată de „zeul‖ căderii în vid. Soarele,
cum spunea altădată Eminescu, se va răci şi vor muri oameni şi flori,
oraşe, semnale magnetice; o moarte organică a lucrurilor cutremură
lumea, semnalând căderea în vid. Lumea trăieşte spaima morţii şi a
crimei: „veţi cădea în genunchi/ surâzând suav şi gândindu-vă la
pumnalele/ veşnic ascunse sub haină şi veşnic în gând‖ („Tinereţe fără
bătrâneţe‖).
E o lume de coşmar ce se supune timpului straniu al morţii: „E
ceasul când unul adoarme/ şi celălalt rămâne treaz, e ceasul/ când zeului
i se înfioară mâna/ de gheaţă, şi Necunoscutul bate/ încet din clopot‖
(„Rond‖). Peste tot este o negare, un sfârşit, parcă simţim atmosfera din
„Marea trecere‖ a lui L. Blaga. Omul nu se mai poate sustrage unei vieţi
pustii până la jertfa definitivă. Viaţa este o pândă permanentă, care pe
care se umilesc, se devorează, se ucid. Sicriele se înmulţesc halucinant,
astfel că nu mai distingi cine este mort şi cine este viu.
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Universul este în dezagregare, nici răul nu mai poate triumfa,
pentru că cetăţile sunt obosite, neamurile sufocate, memoria va rătăci în
beznă, fluierele vor putrezi, capete negre, umplute de molii, tumefiate,
seminţele sunt false şi cadavrele fiind în vid, nu vor avea niciodată
morminte.
Poetul încearcă un sentiment ciudat de neîncredere în valorile
lumii, în criteriile de stabilire a acestora: „Tuturor celor ce n-au fost/ şi
vor înălţa statui, celor ce sunt/ li se va pune un Nu înainte - şi
adjectivele.‖
Singura libertate posibilă, în acest context, este în moarte:
„Acela dintre voi ce va muri întâiul/ se va elibera, va pierde lanţul/ pe
care-l auzea mereu sunând/ în urma lui‖ („Elan‖).
De aceea, un sentiment al târziului şi al pustiului cuprinde
spaţiul lumii: „vid, vid, vid -/ prea mult vid în istorie/ şi toate nu mor
decât să te-nveţe/ supunerea oarbă şi spaima./ Nici alcoolul, nici stelele/
nu mă înşală./ Produşii hazardului, împăraţilor/ fără coroană, vai, vai,/
Robii sunt morţi/ şi cadavrele lor/ putrezesc în galere.‖
Într-un „Psalm negru‖ cere cu umilinţă să i se schimbe soarta:
„Doamne, istoria... Doamne, ia de la mine/ destinul acesta şi dacă nu-mi
poţi hărăzi altă soartă,/ dă-mi o moarte înaltă.‖
Există şi o parte perisabilă a operei lui A. E. Baconsky, dar
poetul rămâne un moment în istoria noastră literară prin deschiderea pe
care o realizează în poezie reînviind istoria, motive folclorice, pastelul,
lirica intimă şi mai ales romantismul unor sentimente incerte,
demonstrând că poezia înseamnă evocarea de sentimente şi fapte, într-o
umbră voită. Şi mai rămâne prin lunga biografie în care se confesează,
explicându-şi condiţia şi ţinuta singulară în istoria noastră literară.
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MARIANA TERRA

CARTEA SUFERINŢEI
În peisajul literaturii române contemporane, contribuția
multor scriitori din diaspora este substanțială și de valoare. Printre
aceștia un loc cu totul aparte îi revine scriitoarei Alex Amalia Călin,
domiciliată în New York și membră a Cenaclului literar „Mihai
Eminescu‖ din marea metropolă americană.
Romanul autobiografic este o specie literară în care Alex
Amalia Călin excelează prin cartea „Ecoul din oglindă”. Autoarea
pune, indirect, două întrebări existențiale majore: este posibil ca
suferințele provocate de un destin crud și nedrept să fie înlocuite cu
seninătatea și chiar cu fericirea?; este posibil ca iertarea să ducă la
liniște sufletească?
Printr-o narațiune alertă, deseori punctată cu reflecții
dramatice despre propria-i viață, autoarea ne conduce în labirintul
complex al începutului existenței sale, în ambianța tinereții sale
înstrăinate, pentru ca apoi, în anii maturității, să găsească fericirea și
să răspundă fără echivoc la cele două întrebări: da, libertatea
interioară și împlinirea pot fi obținute prin voință și perseverență,
prin continuă analiză personală și prin luptă cu sine. Bucuria de a trăi
poate triumfa prin construirea, treaptă cu treaptă, a unei arhitecturi
spirituale care să ducă la o viață plenară, în ciuda unui inițial destin
zbuciumat.
În oceanul agitat al vieții, Alex Amalia Călin este o
învingătoare. Iar romanul său autobiografic este un exemplu strălucit
al imensei determinări care a făcut-o stăpână pe propria sa viață.
137

Ecoul din oglinda sufletului autoarei, miraj și năzuință pentru mulți
ani, devine realitate trăită cu demnitate.
O carte de referință care ilustrează ideea că autoprovocarea nu
este să faci imposibilul, ci să înveți să trăiești plenar cu posibilul. O
carte captivantă a unui destin vertical.
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