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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din
Dacia Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră
de nobleţe, limba însă ne-am 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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ANCA SÎRGHIE

SIBIUL LUI GEORGE COȘBUC, TRIBUNISTUL
MOTO:
„De la 1884 la 1890 am publicat neîntrerupt versuri în
„Tribuna”; aceștia au fost anii cei mai rodnici ai vieții mele”.
(George Coșbuc)
Sunt foarte mulți ani de când trec zilnic spre casă în centrul
Sibiului pe lângă statuia lui George Coșbuc, realizată de sculptorul
Cornel Medrea (1888-1964) și amplasată pe B-dul Victoriei în fața
corpului Primăriei, în vecinătatea Cercului Militar. Acest exercițiu
cotidian al privirii îndreptate spre statuie, grefat perespectul studierii și
apoi al predării decenii la rând a operei poetului George Coșbuc la
liceenii și studenții din atâtea generații, mi-a creat o familiaritate
specială, ce mă ajută să observ când se pun flori sau când, în perioade
mai scurte cândva și acum tot mai ample, autorul Nunții Zamfirei pare
uitat de sibienii care trec fără păs prin dreptul monumentului. Este și
acesta un indiciu exact al prezenței unui scriitor de valoare națională în
conștiința locuitorilor urbei noastre. Să recunoaștem că George Coșbuc
nu a provocat la Sibiu tradiția recitalurilor poetice de care se bucură
monumentul lui Mihai Eminescu în Parcul Sub Arini, dar aceasta nu se
întâmplă din cauza vreunui decalaj valoric între cei doi creatori, ci din
pricina profesorilor care nu au luat o asemenea inițiativă pentru școlari
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sau a conducătorilor de cenacluri literare care nu au marcat măcar
comemorativ trecerea prin Sibiu a poetului Morții lui Fulger.
Perioada celor mai bine de doi ani cât George Coșbuc a activat la
ziarul „Tribuna” din Sibiu a fost socotită de poetul însuși cea mai
prolifică din întreaga sa activitate creatoare. Ne întrebăm cu
îndreptățire de ce o asemenea estimare, când de la Sibiu Coșbuc a
plecat la București, unde și-a publicat opera literară în volume, a
colaborat la „Vatra” alături de Al. Vlahuță și I. L. Caragiale, și la alte
publicații, a făcut traduceri din marii poeți ai lumii, așadar a avut mult
mai generoase deschideri de afirmare. Curiozitatea ne-a fost
întâmpinată de cei care s-au ocupat înaintea noastră de popasul sibian,
acest moment formator al creației lui George Coșbuc, și astfel vom
porni „pe urmele” cercetării făcute în 3 ediții succesive de Lucian
Valea, fără să omitem unele investigații sibiene, ca mărturiile lăsate în
contemporaneitate de Ioan Slavici, de Gh. Bogdan-Duică, Enea Hodoș,
Dumitru Lăpădat etc., ori cea a lui Al. Dima, la două decenii de la
moartea poetului.
Anul acesta, când se împlinesc 150 ani de la nașterea lui George
Coșbuc, s-a risipit atmosfera de apatie care i-a umbrit numele, dispărut
fără cel mai elementar discernământ moral din manualele de școală.
Revistele culturale, îndeosebi transilvănene, între instituțiile massmedia, au aruncat o privire nouă asupra aspectelor mult mai variate ale
afirmării personalității lui decât cea de „poet al țărănimii”, cum fusese
etichetat îndeobște poetul Baladelor și idilelor.
Pentru început, se iscă întrebarea: în ce împrejurări a ajuns tânărul
poet tocmai la Sibiu, când părinții lui îl credeau student la Cluj, cu
stipendiul Fondurilor grănicerești de la Năsăud? În primăvara lui 1886
George, care se remarcase în Hordou și în satele învecinate ca talentat
rapsod popular, versificând producții folclorice, nu trecuse niciun
examen la Facultatea de Filozofie și Litere, unde era înscris la secția
Literaturi clasice, iar aprecierile epistolare primite de la I. Slavici,
redactorul „Tribunei” din Sibiu, ziar în care tânărul năsăudean începuse
să publice poezii din 1884, îi apar ca o unică salvare, așa cum reiese din
rugămintea adresată epistolar: „Cu ungureasca o duc greu, cu viața rău:
nu-mi restează decât să las filozofia baltă și de la toamnă s-apuc
patrafirul și psaltirea și să merg la seminariu. Te rog deci pe D-Ta, dacă
se poate, să binevoiești a-mi mijloci un mic ajutor din fondul
institutului tipografic - prin ceea ce m-aș deobliga a scrie în foișoara
Tribunei regulat și adesea, atât prosa cât și poesia și așa, după cum ar
cere condițiunile puse de D-voastre.”
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La finele secolului al XIX-lea Sibiul nu era pentru locuitorii lui
români o oază de liniște, sub aspra conducere austro-ungară, ci
devenise centrul luptei lor politice. Scos în 1853 din inițiativă
șaguniană, ziarul „Telegraful român” s-a remarcat sub redacția lui
Nicolae Cristea drept „cea mai modernă publicație de peste Carpați” în
aprecierea lui Mihai Eminescu. Ca instrument activ în „formarea
conștiinței naționale”, după opinia istoricului Ioan Lupaș, publicația
aceasta religioasă se cerea dublată de un cotidian implicat mai energic
al vieții social-politice din Transilvania. Puțini sunt astăzi cei care știu
că Slavici însuși își părăsise cariera didactică de la București, acceptând
să vină în fruntea ziarului „Tribuna” conștient de riscuri, căci „Omul
cinstit, la noi în țară, n-are mult să aleagă, trebuie să se jertfească”, așa
cum îl avertizase Nicolae Cristea, mai vârstnicul confrate în ale
publicisticii. Din dialogul lor epistolar, reiese că Slavici, autorul
volumului „Novele din popor”, 1881, care îl făcuseră celebru în cercuri
literare, era și o conștiință politică, având convingeri pe care le
transmitea semnând studii și articole în presa timpului. El mărturisește
epistolar ideea-axă a credinței sale: „Nota caracteristică a vieții noastre
moderne e simțimântul de unitate națională: acest simțimânt ne face
onoare, ne dă valoare în ochii popoarelor apusene, el este cea mai
puternică dintre armele noastre și nu nouă ni se cuvine să-l tăgăduim”.
Ioan Slavici abia poposit în „cel mai bine închegat centru de
propagandă culturală în timpul de atunci”, cum socotea el orașul Sibiu
în cartea sa Amintiri, găsea pe Nicolae Cristea între inițiatorii
„Tribunei”, acei „puțini, dar aleși, tot unul și unul, pătrunși cu toții de
gândul unirii sufletești a tuturor românilor”.Alături de Slavici, scriau la
noul ziar Daniil P. Barcianu, Eugen Brote, Dimitrie Comșa, Septimiu
Albini, Sim. Popescu etc. Exista la Sibiu o tensiune politică a luptei
pentru drepturile românilor, al căror statut continua să fie inechitabil în
Transilvania ca populație doar tolerată, deși ei erau cei mai numeroși,
mai nobili ca origine și stabili pe aceste pământuri din timpuri
străvechi. Țelul luptei lor este formulat de Slavici într-o scrisoare din
13/25 martie 1881, trimisă de la București, unde se stabilise: ”Unitatea
politică a Românilor, la care țintește articolul din „Deutsche Revue”, e
un lucru care nu atârnă decât de timp”.Așa va apărea în 1884 ziarul
„Tribuna”, sub pavăza lui Ioan Slavici, care în 1887 va fi ales secretar
al Partidului Național Român din Transilvania, care încă de la înființare
în 1869 își fixase la Sibiu sediul central al luptei politice. Noutatea pe
care o aducea cotidianul sibian o va exprima negustorul brașovean
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Diamandi Manole, cumnatul publicistului N. Cristea, într-o imagine
plastică, astfel „Telegraful” acționa ca „o pușcă cu ac”, în timp de
„Tribuna” va fi „un tun, care să bată departe, ca să zguduie pe toți
românii”. Formularea apare stilizată și în comentariile lui I. Slavici,
care considera că misiunea noii apariții era cea de a deveni „tunul
nostru care se descarcă în fiecare zi”. Noul ziar era deschis și spre
literatură, mai ales spre cea populară, drept care o snoavă versificată de
un necunoscut student de la Cluj, cum era Coșbuc pe atunci, îi va stârni
entuziasmul redactorului Slavici, cel care socotește că „ziua bună se
cunoaște de dimineață” și astfel G. Coșbuc a publicat încă în decembrie
1884 în „Tribuna” acea primă poezie Filozofii și plugarii, semnată C.
Boșcu, casă nu riște vreo opresiune în condițiile în care la Cluj
societatea „Iulia”frecventată de studenții români era anchetată la
universitatea maghiară. Dar tocmai pseudonimul acesta va deruta pe
Slavici care îi trimite tânărului student ca semn de încurajare un volum
cu poezii ale lui Eminescu si altul cu nuvele proprii, într-un pachet care
va fi returnat cu explicația că la „Universitatea din Cluj, adresantul este
necunoscut”. Anul I a fost absolvit cu bine de studentul George Coșbuc,
iar pasiunea pentru Goethe și în general pentru literatura germană se
concretizează prin traducerea primelor 3 cânturi din Infernul lui Dante
în limba germană, pe care i le duce la Hordou părintelui Sebastian
Coșbuc, cum va mărturisi el apoi, ca să-l încânte pe tatăl său.
În martie 1886 în trei numere consecutive ale ziarului sibian apare
poezia Atquenos, apoi Cântec, scris dintr-un condei, Blestem de mamă,
Pe pământul turcului, Fata craiului din cetini, Fulger, bilanțul lui la
acea dată cifrându-se la 23 producții poetice, constând mai ales din
versificări pe teme folclorice. Față de austera atmosferă universitară a
Clujului, unde poetul s-a simțit străin, la Sibiu simte că revine la
normalitate, că inspirația lui își ia zborul, nutrită de pitorescul străzilor,
de aerul primenit de tradiția ancestrală a satelor. Tocmai când căzuse
proiectul plecării spre București și cel de a continua studiul filozofiei,
apare în plină vară a anului 1887 invitația lui Slavici la Sibiu,
perspectivă ce consternă pe toți membrii familiei, care sperau ca
George să facă o carieră teologică. Nu aș putea afirma că studentul
rămas fără stipendiu a decis cu premeditare să aleagă un nou cuib de
creație, care era Sibiul, dar afirm cu tărie că odată ajuns acolo, Coșbuc
a simțit binefacerea unei asemenea opțiuni.
Tribuniștii, chiar în lipsa lui Slavici, aflat pe moment la băile din
Basna, îl întâmpină pe tânărul Coșbuc plini de entuziasm la sfârșit de
august 1887 și astfel poetul începe o săptămână de probă, la rubrica
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intitulată Cronica. Schema redacției era completă, astfel că încadrarea
tânărului colaborator nu putea fi făcută decât prin înființarea unei noi
rubrici, una economică, anume Mercurialul, cu prețurile pieței sibiene.
Noua sa muncă i se pare prea lesne pentru pretențiile lui creatoare.
Misiunea lui era să culeagă știrile din presa germană, care se cereau
traduse, iar cele românești numai decupate, toate fiind astfel trimise la
tipar. De aici și concluzia sa: ”Cum zic, lucru e de tot băgatel”. Ceea ce
probabil Slavici nu-i dezvăluise tânărului talent, „unul din cele mai
distinse capete” ale noii poezii naționale este că la fine de toamnă, după
două luni și jumătate de activitate publicistică, Coșbuc nu putea fi plătit
pentru activitatea lui decât din salariul redactorului-șef. Zilnic Coșbuc
vedea pe I. Bechnitz, care deși nu era angajat cu remunerația cuvenită,
venea dis de dimineață, făcea un tur de la redacția din str. Gh. Lazăr nr.
11 sau din cea a Tribunei la Clubul sașilor, unde consulta presa
germană și lua notițe cu ce credea mai important și oferea noutățile
redactorului-șef. Impedimentul cel mai greu de înfruntat în stabilirea
textelor pentru tipar era corectarea în corespondență a cuvintelor
regionale, operațiune stilistică la care Slavici primea ajutorul rafinatului
I. Bechnitz. Urmând exemplul lui Slavici, care sosea la redacție de la
ora 5 dimineața, Coșbuc își ia în serios treaba astfel că la ora 8, când
sosesc ceilalți redactori, umplând spațiul cu larma caracteristică, cei trei
aveau un avans evident. La ora 12 toate condeiele sunt lăsate pe
pupitre, pentru a se lua în colectiv cafeaua zilnică, la cafeneaua
„Habermann” de pe Bretter, unde se punea țara la cale. După cele două
ceasuri de discuții aprinse, urma să se reînceapă munca în redacție
pentru alte trei ore. Săptămâna de lucru se termina cu cina de vineri,
luată într-un local mai îngrijit, unde puteau să fie invitate și soțiile
redactorilor. Dacă acestea lipseau, bărbații se afundau cu mare bucurie
în Hanul „La Mielul Alb”/Zum weisse Lam/, unde atmosfera era
rustică.
Atmosfera orașului-cetate de pe Cibin nu-i era lui Coșbuc total
necunoscută, căci Bistrița din vecinătatea Năsăudului era prinsă în
salba celor șapte cetăți transilvane și acolo el călcase pe asemenea
străzi înguste, cu numele unor bresle meșteșugărești, admirase turnuri și
fragmente de ziduri, biserici falnice. Totuși trebuia să recunoască,
plimbându-se în Grosse Ring, că o asemenea piață largă, ca aceea din
inima burgului medieval Hermannstadt nu era de imaginat în anii de
școală năsăudeană. Îl încânta felul cum putea trece din piața aceea unde
se desfășurau marile serbări, ceremonii militare sau târguri de vite și
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cereale spre Kleine Ring și spre Piața Bisericii Evanghelice realizând
că nu mai pomenise altundeva o atare comunicare directă între cele trei
spații piațale. Hoinărind prin oraș după orele de activitate redacțională,
se bucura din plin de pitorescul arhitectonicii baroce. Interesanți erau și
ochii care îl fixau din acoperișurile clădirilor, gata să-l urmărească
pretutindeni. Erau ochii orașului. Unde-i mai văzuse? Da, tot la Bistrița.
De ei scăpa numai în plimbările făcute solitar prin spații verzi mai
vaste, cum era Parcul Sub Arini, întins pe kilometri întregi și având
specii de arbori dintre cele mai rare. Se oprea în zile de târg să
contemple țărăncuțele venite cu bunătăți să le vândă și inspirația lui era
gata. Când nu se simțea prea obosit de munca la redacție, el continua
plimbarea spre Pădurea Dumbrava sau urca în tramvaiul cu care scurta
distanțele, ca să se pomenească pe malul lacului din Dumbrava, între
păduri cu stejari falnici, de unde privea panorama Munților Cibinului,
care îl îmbiau cu salba lor de sate din Mărginime. Ajuns acolo, uneori
adăsta la Rășinari, alteori la Gura Râului sau te miri unde. Ceea ce îl
interesa îndeosebi era folclorul literar și muzical al Mărginimii, cu
dansuri atât de vioaie, dar nu refuza nici bunătate de mâncare sau
păhărelul cu țuică și pe cel cu vin oferite de gospodari. Nimic nu-l
încânta mai mult decât să fie invitat la câte o petrecere organizată ori
improvizată de preotul Manta, mare iubitor al oaspeților de vază.
Reflexul folcloric nu a întârziat. El a ajuns până la noi cu involuntare
ajustări: ”Hai cu toți la popa Manta/ Unde bem vinul cu canta/ Unde în
fundul grădinii,/ Mort de beat doarme Albini”. Epigramele nu mai
conteneau în dialogul convivilor.
Dar George nu considera că părinților lui se cuvine să le
mărturisească și situația lui financiară incertă, în condițiile în care
neavând vârsta cerută de regulament, nu putea fi angajat pe un post
titular de redactor. El realiza că părintele lui nu ar fi declarat, cum i s-a
sugerat ca soluție salvatoare, că băiatul lui are măcar 24 de ani, când
adevărul era altul, George era numai de 21 de ani. Exclus. Situația
financiară reală o știa doar Slavici, care la capătul a 4 luni de tentative
părea descurajat: ”Cu Coșbuc stau rău de tot. Pân-acum l-am plătit tot
eu fiindcă direcțiunea nu-l are și nici nu voiește să-l pună la budget. Iar
mai departe nu pot să-l țin, căci am și eu multe pe capul meu. Prea mult
mă tem că iar va trebui să se întoarcă la Hordou. Astfel voi face azi cel
din urmă efort ca să-l vâr în budget”.
Primită în plin proces de formare creatoare, ucenicia cea mai aspră
o făcea poetul năsăudean învățând de la strașnicii lui dascăli tribuniști
cum să cizeleze fraza în limba română, ferită de formulări regionale.
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Niciunde n-ar fi primit o mai necesară călăuzire ca aici, de la acești
scriitori pedanți și înzestrați cu o bogată cultură. Acum a înțeles că
versul poetic trebuie șlefuit îndelung, curățit de expresii greoaie, care îi
amenințau fluența imaginilor. În poezia românească a acelui timp,
dominată de nota elegiacă a versurilor eminesciene, care au produs o
modă a epigonismului, George Coșbuc aducea un aer nou, optimist,
nutrit de voioșia sufletului țărănesc. Astfel se naște idila, o specie lirică
pe care George Coșbuc a ilustrat-o cu un geniu neîntrecut în poezia
românească. Nimeni nu-l va mai putea egala. În fața maestrului Slavici,
care la rându-i primise ca student la Viena lecția șlefuirii cuvântului de
la Eminescu, tânărul năsăudean recunoștea că „multe învăț făcând
corecturi: o singură greșeală în ceea ce privește alegerea, întrebuințarea
și așezarea vorbelor te luminează mai bine decât toate gramaticile și
toate cursurile de stilistică”. Expertiza de erudit filolog a lui Bechnitz,
care stăpânea limba română ca nimeni altul în redacția „Tribunei”,
devenise model și pentru Coșbuc. Dar nu numai lupta pe care Bechnitz
o ducea cu exagerările latiniste și etimologizante o luase în seamă
poetul cel tânăr, ci și busola după care se conducea acesta spunând: ”Să
nu vorbim niciodată despre lucruri asupra cărora nu suntem îndeajuns
dumiriți“. Nu mică i-a fost mirarea noului colaborator să constate că
însuși maestrul Slavici aprecia cu superioară modestie adevărul că
Bechnitz era „în ce privește cultura generală mai presus de toți
intelectualii români cu care am avut parte să lucrez împreună”. După un
început mai timid sub raport creator în 1887, cel mai rodnic an a fost
1888, când în unele săptâmâni „Coșbuc dăruia câte trei piese. În
„Tribuna” se publicau în această epocă nu mai puțin de 32 texte ale
tânărului poet publicist, în timp ce numai 11 tipărise Coșbuc în anul
dinainte și doar 5 în 1886. La cele publicate în gazetă, se adăuga însă
„un bogat seceriș” care nu apărea în „Tribuna”. Încă 14 din cele mai
însemnate lucrări ale sale (Seara, În miezul verii, Ideal etc.) erau scrise
– după propria lui mărturisire – în acest an. Mediul sibian va fi fost dar
uimitor de prielnic producției sale poetice ce devenea tot mai
luxuriantă. O excelentă dispoziție a sufletului mărturiseau versurile
poetului din acest răstimp. În fruntea lor, stătea de altfel cantitativ
vorbind, mulțimea Anacreonticelor alcătuind jumătate aproape din
toată producția anului. Acum se configurează tonalitatea exuberantă a
idilelor, cu veselia scenelor erotice și bahice. Mișcarea personajelor este
elegant-grațioasă, iar șăgălnicia anima scenele iubirii desfășurate în
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mediu agrest. Poetul însuși apare ca un bon viveur, iar jovialitatea va
deveni canavaua pe care se țes imaginile idilelor sale.
O preocupare nedezmințită încă din anii studenției clujene era
traducerea în românește a unor opere importante din literatura
universală. Acum ia în lucrul Mazeppa de G. Byron, versuri ale reginei
Elisabeta, cunoscută ca poeta Carmen Sylva, Târg rău de Chamisso etc.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

VIAŢA ŞI OPERA LUI LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA
COMUNISMULUI (VII)
Dacă Eminescu reprezintă dimensiunea anabazică,
a versului românesc, Blaga o reprezintă pe cea catabazică.
Primul reprezintă lumina înălţimilor, iar celălat tăcerea
adâncurilor, iar între cele două limite, aidoma unui templu
pitagoricesc, împresurat de grădini semiramidice, poezia
românească, arhitecturile sonore, grave ale lui Ion Barbu.
THEODOR MIHADAŞ
După amiaza zilei de sâmbătă, 6 mai 1961, m-a prins la
Vinţul de Jos, o localitate aflată la 5 km de “albastrul Lancrăm”,
cum l-a numit George Călinescu. De obiciei, în zilele de sâmbăta
mă îndepărtam de zumzetul oraşului pentru a putea învăţa în
liniştea din ,,veşnicia satului”, în familia surorii mele din acea
localitate. Seara, la un aparat de radio ,,Pionier”, ascultam
muzică şi buletinele de ştiri. La orele 22,00 am schimbat unda
radio pe ,,Vocea Americii”. La începutul ştirilor, crainicul a
anunţat că sâmbătă dimineaţa, la orele 4,30, într-o Clinică
Medicală din Cluj, după o îndelungă suferinţă, a încetat din viaţă
marele filosof român Lucian Blaga, care suferea de cancer.
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Şocat de această veste, duminica am revenit la Alba Iulia,
unde m-am reîntâlnit cu prietenii mei. Nu am discutat nimic
despre moartea lui Blaga, dar mi-am dat seama că nu aveau
cunoştinţă de acest trist eveniment pentru cultura românească,
fiindcă mi-ar fi spus, cunoscând preocupările mele literare.
Spre seară, m-am dus la Petrică Toma, un alt prieten, care
era şeful Staţiei de radioficare din Alba Iulia, un bărbat serios şi
de încredere. Cum m-a văzut, mi-a şoptit conspirativ: ,, Cred că
ai aflat... A murit cel din care îmi tot recitai unele poezii pe care
le-ai învăţat când te-au scăpat bibliotecarele în mica bibliotecă
documentară, în care mai rămăseseră “nearestate”, dar păstrate în
mare secret la biblioteca orăşenească. Mai ţii minte versurile?:
Presimt:
frumoase mâini, cum îmi cuprindeţi astăzi cu
căldura voastră capul plini de visuri,
aşa îmi veţi ţinea odată
şi urna cu cenuşa mea.
I-am răspuns cu voce tremurată:
- Da, am aflat de la radio ,,universal”, denumire prin care
am codificat noi postul ,,Vocea Americii”. Am auzit vestea la
Vinţul de Jos şi de aceeaa m-am întors. Aş vrea să merg la
înmormântare...
Aflând ziua înhumării, ca fiind marţi, 9 mai, la orele
10,00, am plecat spre Lancrăm, mergând pe jos cei 5 km., grăbind
pasul ca să ajung mai repede de orele 13.00, când credeam că va
începe slujba de înmormântare. Atunci nu ştiam că sicriul cu trupul
neînsufleţit al poetului-filozof nu ajunsese în sat.
La orele 12,00, oarecum obosit de mersul continuu pe
jos, am ajuns în capătul satului dinspre Alba Iulia. Am remarcat
grupuri de oameni, îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale,
îndreptându-se spre biserică. Am ajuns din urmă un grup de femei,
pe care le-am rugat să-mi spună la ce oră începe slujba de
înmormântare şi unde se va ţine. Una dintre ele mi-a răspuns că
preotul satului a anunţat încă de duminica credincioşii că slujba se
va ţine la biserică. Privindu-mă insistent, a precizat: “Apoi,
domnule, ora nu se ştie, doar copârşeul de la Cluj încă n-a ajuns
aici”. Am privit oarecum neliniştit cerul, pe care norii parcă
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vesteau ploaie, adevărate lacrimi ale naturii întristate. În apropierea
bisericii aştepta lume multă, majoritatea în costume naţionale, iar
femeile aveau flori în mâini. Am zărit câţiva actori de la Teatru de
Păpuşi “Prichindel”din Alba Iulia, cărora m-am alăturat, acceptând
să plecăm toţi pe Uliţa veche, să vedem casa în care s-a născut
Lucian Blaga.
Revenind la biserică, am constatat că se adunase mai
multă lume, care aştepta tăcută şi întristată. Norii s-au mai răzbunat
şi apăruse soarele, care scălda în lumină şi strălucire lumea într-o
neliniştită aşteptare a camionului, care nu mai apărea de la Cluj.
Motivul l-am aflat ulterior, din interviul acordat lui Ion
Oprişan 1 de către scriitorul Theodor Mihadaş, un prieten al lui
Lucian Blaga. Preciza că ajuns acasă, la câteva zile după ultima
vizită făcută lui Blaga la Clinică,2 a primit o telegramă de la soţia
poetului, în care se scria: Soarta ne-a învins. Mihadaş, care locuia
atunci la Bistriţa, lucrând ca muncitor necalificat, a înţeles mesajul
şi a plecat imediat cu primul tren la Cluj, unde a ajuns la orele 5
dimineaţa. Amintindu-şi acele momente de după sosirea la Cluj,
Mihadaş va povesti ulterior: “Am cumpărat un buchet de
lăcrămioare din piaţa Mihai Viteazul şi m-am dus de-a-dreptul la
morga clinicilor de pe Haşdeu.
Era devreme , iar acolo, stând pe un scaun, cu braţele
suprapuse peste spetează, dormita paznicul. ,, Domnule”-îl mişc
uşor şi îi zic: pot să intru în morgă?” ,, Nu”, a mârâit el cu
hotărâre. Numa’ la opt se deschide morga oficial. I-am înmânat
nişte bani, nu tocmai puţini. Norma oficială a fost dată de-o parte.
Mi-a deschis poarta şi am intrat în morgă. A trântit-o cu răget
după mine. Era cam întuneric. Am apăsat pe un buton şi am aprins
lumina. Amarnică privelişte! Pe un fel de lemn, acoperit cu o
pânză neagră, soioasă, sta o targă, iar peste targă trupul
neînsufleţit al poetului. Cum poetul era înalt, picioarele lui se
revărsau cu mult peste lungimea tărgii, în neant. Pe pereţi:
închipuiri fantasmagorice de scurgeri şi igrasie. Nicio lumină la
capătul mortului, nicio floare nu lumina pieptul lui. I-am depus în
1

Ion Oprişan: Lucian Blaga printre contemporani, dialoguri adnotate; Editura
Minerva, Bucureşti, 1987.
2
În această vizită, Mihadaş a fost însoţit de Tudor Vianu, venit special de la
Bucureşti să-şi vadă prietenul aflat în suferinţă grea.
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mâini buchetul de lăcrimioare. M-au podidit neguri şi am început
a plâge ca un nemernic. Şi am tot plâns, până ce m-am liniştit şi
înseninat. La scurt timp, după ce s-a deschis oficial uşa, a intrat în
morgă o fecioară. A depus un buchet de flori pe pieptul mortului, a
stat câteva momente concentrată-n reculegere; rostea, pesemne, o
rugăciune, apoi a scos din poşetă un bloc notes şi un stilou, şi a
scris ceva, lipind, apoi, cu o pioneză, de marginea tărgii, hârtia
scrisă. Apoi s-a dus. Curios, m-am dus să văd ce sta scris pe
biletul acela… Era scrisă acolo, cu litere gingaşe, poezia “Câinele
din Pompei”.
Întărâtată, atenţia mea a devenit şi mai ascuţită. Observ în
buzunarul dinlăuntru al hainei poetului ceva alb. Şi mai curios,
iarăşi, săvârşesc indiscreţia şi caut să văd… Era acolo plicul cu cu
felicitarea pe care i-o trimisesem eu de ziua naşterii lui, dar care a
ajuns târziu, iar doamna Blaga, după ce l-a spălat şi l-a îmbrăcat
de plecare, a înţeles să-i puie plicul cu felicitarea mea în
buzunarul hainei. Era probabil unica felicitare pe care o primise
de ziua naşterii.
Apoi s-a strecurat în morgă o arătare neagră, gârbovă,
sprijinindu-se de un fel de par, îmbrobodită toată, de nu i se zărea
decât nasul, şi s-a aşezat pe banchetă. Eu, în continuare, la
capătul mortului, în picioare. Arătarea mă întreabă: ,,Ţi-e rudă?”
Eu răspund: ,, Nu”. “Prieten?” reia dânsa. Eu dau din umeri. ,,
Nu vrei să vii să stai lângă mine?” mă roagă… M-am dus. ,, Eu
sunt Veturia Goga”, se recomandă arătarea. ,, Am vrut, continuă
ea, să-l duc la Ciucea, să-l aşez lângă Tavi…, dar el a ţinut să fie
înmormântat lângă părinţii lui, la Lancrăm… Ştii care i-au fost
ultimele cuvinte pe care le-a rostit?” ..Nu” îngaim eu.- ,, Cresc
arborii din mine1”, grăieşte pentru ultima dată vedenia şi se duce.
Îmi reiau locul la capătul mortului. La scurt timp, apare o
altă arătare: un tânăr înalt cu chica furtunoasă, păşind ca un
actor pe scenă. Se opreşte teatral, face o scurtă pauză şi se
lansează-n imprecaţii: ,, Cum!? Lucian Blaga e mort şi lumea nu
ştie?... Blestemată să fie naţia care nu-şi cinsteşte oamenii aleşi
pe care i i-a dat Pronia!” Şi a părăsit interiorul scenei, vociferând
cu mâinele ridicate spre cer. Era, am aflat mai târziu, pictorul
maramureşean Mihai Olos.
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Apoi s-au arătat doi medici, îmbrăcaţi în albul clinic, bine
dispuşi şi dolofani, care, spre indignarea mea, au venit la obrazul
poetului şi au început să-l palpeze cu buricele degetelor… Cum vă
permiteţi!?! Am scrâşnit spre ei şi…gata-gata să-i strâng de
grumaz. Ei, însă, politicoşi şi ceremonioşi , mi-au explicat că este
vorba de o chestiune profesională, în felul acesta executându-se
ultima probă de verificare şi constatare a morţii reale… I-am
înţeles şi le-am cerut scuze, morocănos.
În fine, au apărut şi ciocli cu sicriul. Au apucat de targă, au
coborât-o lângă sicriu şi, apucând - unul de picioare iar celălalt
de umeri, au dat să-l aşeze în cutie. Cel care a apucat de umeri, nu
ştiu cum anume a prins şi s-a smucit, că mâna poetului lungă şi
albă, a pornit a se ridica vroind parcă să-mi arate ceva înainte de
a se trage peste ea încuietorile. M-am dus, după ea, cu ochii,
înfiorat. Cioclul însă a răsucit-o la locul ei, rapid.
Când să aşeze capacul peste sicriu, apare un funcţionar de la
Sanepid. ,,Ce faceţi aici?”, întreabă el cu importanţă. ,,Iaca ce
vedeţi.” ,,Nu permit, nu permit – striga el - deplasarea înainte de a
se căptuşi sicriul cu hârtie gudronată. Nu permit.” … Mă apropii
de funcţionar şi încerc să-i explic: ,,Ştiţi, este un caz special, e
poetul Lucian Blaga”… “Lasă, domnule, iordanele şi nu mă mai
vrăji pe mine. Eu nu calc legile ţării…”Am alergat la un telefon
public şi-i telefonez lui Aurel Rău: ,,Dragă Aurel, Blaga nu poate fi
deplasat la Lancrăm, fiindcă nu e căptuşit sicriul cu hârtie
cătrănită.” El mă roagă să revin peste 10 minute. Am
revenit…Zice: ,, Am vorbit cu preşedintele Uniunii3 şi mi-a răspuns
că nu-l interesează, ,, E al vostru şi faceţi ce ştiţi cu el. Dar am
vorbit şi la conducerea locală de partid şi s-a dat dezlegarea
necesară.”
Mortul a fost dus şi aşezat pe catafalc, în sala mare a Casei
Universitarilor, după cum relatează tot Mihadaş. Aici, s-au depus
coroane de flori peste sicriu şi în surdină se intona marşul din ,,
Eroica” lui Beethoven, iar tineri scriitori din Cluj făceau de gardă.
Ultima gardă au făcut-o bătrânii, îmbrăcaţi în doliu. La adunarea de
doliu au vorbit Aurel Rău, a urmat apoi D .D. Roşca, care cu emoţie
3

În perioada 1956-1961, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România a fost
Mihail Sadoveanu
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mare în glas, a spus: M-a legat - acum trei zile puteam spune mă
leagă – de Lucian Blaga o veche şi credincioasă prietenie. L-am
întâlnit acum 50 de ani la Braşov; citea cu pasiune Primele
principii ale lui Spencer, la vârsta când alţii citesc doar romane şi
poezii uşoare. Am fost colegi de an la liceul din Braşov şi apoi, doi
ani, la Universitatea din Viena. Aici Blaga a continuat să fie
acelaşi cititor pasionat de filosofie şi neobosit răscolitor de
probleme, cum îl cunoscusem cu ani înainte la Braşov. De altfel, şi
ulterior, opera lui de mare artist al cuvântului va fi nu numai rodul
darurilor lui poetice, ci rezultatul unei încordate munci de
cântărire a cuvântului.4
După terminarea ceremoniei de la Casa Universitarilor din
Cluj, camionul cu sicriul, ce avea închis în el trupul neînsufleţit al
lui Blaga, a pornit, pentru ultima oră, spre satul cu ,, lacrimi”, unde
era aşteptat de consătenii săi.
În camion se aflau două persoane care însoţeau sicriul. Iată ce
spune Theodor Mihadaş: ,, […] am pornit spre Lancrăm… În partea
cealaltă a sicriului, şedea un tânăr îmbrăcat în negru şi cu un aparat
de fotografiat trecut peste umeri. O neagră suspiciune stăruia în noi.
El credea despre mine că sunt…eu despre el… Când ne-am
cunoscut, la capătul călătoriei, ... el era un nepot de-al poetului,
inginerul Şerban, să ne dăm în cap de ciudă nu altceva.”
Într-un târziu, au început să tragă clopotele, semn că din turla
bisericii se vedea venind camionul cu sicriul poetului, dar de acolo
ne privea şi omul care trebuia să vadă tot. Nu-mi amintesc ora
exactă, dar oricum, după aprecierea mea aproximativă, era cam în
jurul orelor 15,00. Cerul s-a înnourat din nou. În semn de doliu, a
vărsat câţiva picuri de lacrimi pentru poet. În camion se aflau două
persoane. Camionul s-a oprit în dreptul bisericii unde era vechiul
cimitir şi unde poetul avea cripta. Lumea a evitat să se apropie de
camion. Eram destul de aproape şi
vedeam tot.
Şi instantaneu, în gând, am început să recit din poezia “Veniţi după
mine tovarăşi”, versurile: “Veniţi mai aproape!- şi cel care are/
4

Biblioteca Universitară - Cluj, ms. 4827/1. Citatul l-am reprodus după I.
Oprişan cu menţiunea că este doar un fragment. Cuvântarea lui D.D. Roşca nu
a fost publicată în presa vremii din motivele cunoscute. De altfel, filozoful
D.D. Roşca, din cauza suferinţei sufleteşti pentru pierderea marelui poet şi
filosof Blaga, nu s-a mai deplasat la Lancrăm, aşa cum avusese intenţia.
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urechi de - auzit să audă:/durerile nu sunt adânci decât atuncia
când râd,/ Să râdă deci astăzi în mine/ amarul/ şi-n hohote mari săşi arunce pocalul în nori!” Credeam că în semn de adio va fi dus
pentru o clipă, măcar o clipă, pentru um moment de reculegere, în
faţa casei în care s-a născut şi a copilărit. N-a fost să fie. Lângă
camion, un grup de oameni, discutau şi gesticulau. Am observant
cum din acest grup s-a desprins persoana pe care o văzusem când sa dat jos din camion şi care a chemat trei flăcăi din Lancrăm pentru
a-l ajuta să dea sicriul jos Am aflat mult mai târziu că persoana
venită cu camionul era: Theodor Mihadaş. Cei patru l-au purtat pe
umeri până în biserică în dangătul clopotelor şi în melodia Verşul
pentru morţi scris de localnicul Ion David, 5 care nu a putut
participa la înmormântare, fiindcă nu a fost învoit de la serviciu.
Intrând în biserică, am nimerit lângă o femeie, pe care am rugat-o
să-mi dea şi mie exemplarul cu Verşul. Crezând, probabil, că vreau
să cânt alături de ei, a băgat mâna în taiorul negru şi mi-a întins un
exemplar. În biserică, m-am distanţat de grupul care cânta… După
cântarea Verşului a început slujba religioasă de înmormântare, apoi
am asistat la aşezarea sicriului în criptă, iar lumea a început să se
împrăştie. S-a pus, după tradiţie, pomană, dar nu mai ştiu sigur
unde, la casa lui Blaga sau a părintelui Laşiţă.
Revenind la Alba Iulia, aşteptam ziua de joi, 11 mai,
să cumpăr revista Tribuna pe care o citeam cu regularitate la
5

Verşul l-am publicat în revista Gând Românesc din luna Mai, 2008, p. 4143. După, ani şi ani, când l-am cunoscut pe marele etnofolclorist Gheorghe
Pavelescu, discutând cu el despre Blaga, mi-a spus că şi el a primit un
asemenea exemplar. Devenise unicul supravieţuitor care publicase şi în seria
fondată de Ion Chinezu şi în seria nouă a revistei ,, Gând Românesc” fondată
de noi. A fost unul dintre elevii străluciţi ai lui Lucian Blaga. Viaţa celor doi
avea multe similitudini din perioada comunistă. Am participat şi la
înmormântarea lui din 17 octombrie 2008 de la Sibiu, împreună cu unii dintre
membrii colegiului de redacţie. Gheorghe Pavelescu este autorul unei lucrări
geniale despre Pasărea suflet, realizată la îndemnul lui Lucian Blaga, care
aminteşte în “Spaţiul mioritic” de “porumbelul sfânt”, ce coboară printre
mormintele din cimitirele româneşti, şi de “Pasărea-Sfântă”, întruchipată
în aur de sculptorul Constantin Brâncuşi. Ion Muşlea, directorul arhivei
clujene şi autorul unei circulare-chestionar din 20 februarie 1940, prin
care se solicitau informaţii din satele Transilvaniei
l-a desmnat să
realizeze această lucrare.
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fiecare apariţie. Mare lucru nu s-a scris. Un necroolog şi... cam
atâta.
Anii au trecut. Am fost ales de ,, bătrânii “care
frecventau Cercul literar de pe lângă Casa de Cultură a oraşului,
preşedintele Cercului literar care se numea ,,Ion Budai-Deleanu”,
înfiinţat cu ani în urmă de profesorul Ion Oană, ajuns, între timp, la
Universitatea din Bucureşti. Motivul alegerii mele a fost tinereţea,
dar şi ambiţia mea de a face ceva. Mai participasem la şedinţe de
cerc literar, pe vremea când eram angajatul Secţiei de Învăţământ
şi Cultură a fostului raion Aiud, unde l-am cunoscut pe Tiberiu
Rebreanu, fratele marelui romancier Liviu Rebreanu, pe
domnişoara profesoară Constantinescu, Vasile Savonea, Iob, etc.
Şedinţele cercului literar le ţineam lunar la Casa de
Cultură a oraşului Alba Iulia. Venea foarte multă lume. Eram
vizitaţi de scriitori din Cluj, Bucureşti, Deva. Aşa am cunoscut pe
Ion Cocora, Ion Rahoveanu, Iv Martinovici, Dan Constantinescu,
Radu Ciobanu, Ion Crânguleanu, Gheorghe Istrate, Ion Meiţoiu,
Gheorghe Armăşescu etc,. Făceam schimburi de experienţă cu alte
Cercuri literare din fostele regiuni Hunedoara şi Cluj, organizam
şezători literare şi întâlniri cu cititorii din satele fostului raion Alba
etc.
În toamna anului 1966, m-am gândit să pun în
practică o idee mai veche vizând schimbarea numelui cercului
literar, transformându-l în cenaclu literar. Am supus dezbaterii
adunării generale a cenaclului această idée care mă rodea. Părerile
au fost împărţite; unui susţineau să rămânem la vechiul nume, alţii
să-l botezăm ,, Nicolae Labiş”. La prima întrunire nu s-a ajuns la
un rezultat. Am discutat în zilele următoare mult pe această temă
cu Petrică Toma şi cu Dimitrie Murgu. La un moment dat le-am
spus:
- Fie ce-o fi, cenaclul va purta numele de ,, Lucian
Blaga”.
- De acord, au spus ei, dar cine ne va aproba, că la
partid nu avem nicio şansă.
- Vom încerca să-i convingem, le-am zis eu cu
hotărâre.
În anul 1967, în luna ianuarie, am avut o discuţie pe
această temă cu regretatul profesor Tit Liviu Lascu, pe atunci
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directorul Liceului “Horea, Cloşca şi Crişan”, care mă cunoştea de
la Vinţul de Jos, de unde era şi el. Mă preţuia ca bun scriitor şi ştia
că am fost la înmormântarea lui Blaga. Profesorul Lascu avea şi
putere politică, fiindcă era membru de partid şi membru în Biroul
Raional Alba al Partidului Muncitoresc. M-a încurajat şi mi-a spus
ce trebuie să fac. Respectând sfatul său, m-am deplasat la sediul
Raionului de Partid cu o informare scrisă despre intenţia mea. Am
adresat-o şi am depus-o în atenţia secretarului cu problemele de
propagandă din cadrul Biroului Raional. Foarte operativ,
dumnealui, un muncitor venit de la Combinatul Siderurgic din
Hunedoara, m-a convocat la el şi s-a interesat ce-i ,,acela un
cenaclu literar”.
I-am explicat ce înseamnă pentru tineri un cenaclu
literar şi ce facem noi acolo. Argumentam cât mai convingător tot
ce spuneam, dându-mi seama că omul era străin de ceea ce-i
ceream. La un moment dat, ca un trăsnet, a căzut din senin
întrebarea:
- Măi tovarăşe, voi acolo, la cenaclu scrieţi despre
partid?
Am rămas puţin descumpănit, dar mi-am revenit şi iam spus că scriem şi că recităm poezii despre partidul comunist
scrise de poeţi ca Mihai Beniuc, Eugen Frunză, Nagy Imre, Eugen
Jebeleanu, Maria Banuş, Veronica Porumbacu - şi alte nume pe
care le voi fi pronunţat.
- Foarte bine, dar între voi, acolo, sunt membri de
partid?
- Sunt, am răspuns eu mai timid, cuprins deodaată de
teamă. În sinea mea mă gândeam că dacă îi trecea prin cap să mă
întrebe dacă sunt membru de partid sau UTM-ist, am încurcat-o.
Nu eram niciun fel de membru. M-a salvat însă o întrebare de-a lui.
- Măi tovarăşe… Aşa. Dumneata eşti un băiat tânăr şi
partidul nostru are încredere în tineri. Cum vreţi să se cheme, ceea
ce vreţi voi să faceţi?
- Cenaclu literar, am răspuns rapid…
- Aşa deci, cenaclu literal (sic)? Ce nume îi daţi?
- Lucian Blaga, i-am răspuns eu fără ezitare.
- Cum zici?
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- Lucian Blaga ...şi e din Lancrăm, aproape de Alba
Iulia.
- Şi ce funcţie îndeplineşte acest Bleanga la Cenaclul
vostru ?l…
- Blaga, tovarăşe secretar a fost…
- Bine, hai Bleaga…Ce funcţie are?
- … niciuna, că e mort… A fost un mare poet român.
- Aha! Da, dar Bleanga ăsta al vostru…
- Blaga, îl corectez eu din nou…
- Măi tovarăşe, nu mă mai tot întrerupe! Bleanga ăsta
a scris ceva despre partid ?
- Tovarăşe secretar, Blaga...
- Măi tovarăşe, răspunde la întrebare, tovarăşul
Bleaga ăsta a fost sau nu membru de partid?
Am amuţit. Simţeam cum îmi fuge pământul de sub
picioare.
După o scurtă pauză i-am răspuns:
- Tovarăşe secretar, Lucian Blaga, fiindcă acesta-i
numele lui corect, a fost un mare filosof român (mă gândeam în
acel moment să-i spun că nu a fost coleg cu Marx), dar nu mai
trăieşte. A murit în urmă cu 6 ani.
- Aha, dar a fost membru de partid…?
- Nu, acum e mort.
- Aha, vezi măi tinere? Aşa spune... Îmi place că eşti
destoinic. Partidul are nevoie de voi tinerii, dar tu trebuie să te mai
coci la minte. Blaga ăstă nu a fost membru de partid, n-a scris la
Scânteria partidului, ca atare nu se poate aproba ce-mi ceri tu....
Rămas fără replică, am plecat trist de la sediul
partidului, înţelegând că am eşuat în intenţia mea. M-am îndreptat
spre Chioşcul presei din colţul parcului ,, Caragiale”, ca să-mi
cumpăr ziarele şi revistele care apăreau în vremea aceea. Mi-am
luat presa şi m-am îndreptat spre Centrul de radioficare, la
prietenul meu Petrică Toma, care mă aştepta să-i spun rezultatul
întâlnirii cu…partidul. Afară, frigul se mai muiase. Ajuns la
Petrică, l-am informat succint, cu tristeţe în glas. Am tăcut
amândoi. Apoi, eu am pus mâna pe ziarul Scânteia şi l-am răsfoit,
în timp ce Petrică a început să citească ,, Gazeta literară”. În
pagina a cincia a ziarului, în colţul din dreapta, jos, am observat
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un titlu cu litere scrise pe corp 16 Aldin: ,, Probleme şi perspective
universale ale literaturii române”. Când am văzut cine semnează
articolul, am scăpat ziarul din mână şi am ţipat: “Petrică, am
învins, Petricăăă!” Fără să mai stau pe gânduri şi fără să dau
explicaţii, am zbughit-o pe uşă, cu Scânteia în mână, direct spre
partid, care avea sediul la 200 de metri distanţă de Centrul de
radioficare. I-am spus miliţianului de la intrare că trebuie să
vorbesc din nou cu tovarăşul secretar Bordeianu. Acesta a dat un
telefon, apoi mi-a făcut semn să urc. Cum am intrat la tovarăşul
secretar, dintr-o răsuflare i-am spus:
- Tovarăşe secretar, am venit să vă arăt că
,,tovarăşul” Blaga a scris în Scânteia partidului. Acesta s-a apropiat
de mine, aruncându-şi ochii pe foaia de ziar, şi mi-a spus sfătos:
-Vezi, măi tovarăşe, câtă dreptate am avut eu ?
Dumneata eşti un tânăr destoinic, a repetat el, dar uneori eşti cam
pripit. Dacă erai mai bine documentat când ai venit la mine, treaba
era rezolvată. Mă bucur că tovarăşul Blaga e om de-al nostru. Pe
viitor să fii mai atent. Du-te acuma la treaba ta şi rezolvă ce ai de
rezolvat, iar apoi să ne informezi. Deseară avem şedinţa Biroului
Raional de Partid şi se va aproba şi cererea ta
. Am plecat ca din puşcă de la sediul Partidului. De
informat nu l-am mai informat nici în zi de azi. Am revenit la
Petrică şi i-am spus rezultatul întrevederii. Uimit de veste, a amuţit
şi doar atât a mai reuşit să spună:
- Cum ai reuşit?
Calm, cu detalii picante, i-am explicat totul. La un
momen dat, a
început să râdă cu lacrimi, repetând precum tovul de la partid:
- Bleaga, Bleanga... Doamne, ce grădină mare mai ai
şi pe cine mai ţii în ea…6
Am plecat apoi, fericit de triumf, la profesorul Lascu,
care mai era încă la şcoală, dorind să-l informez despre discuţia
cu… partidul. M-a asigurat că totul va fi în ordine.
6

După câţiva ani, i-am povestit întâmplarea romancierului Ion Lăncrănjan, pe
care l-am cunoscut încă din anul 1956, pe vremea când se afla în satul Obreja,
comuna Mihalţ, într-o serioasă documentare. Ion Lăncrănjan s-a folosit de ea
în romanul său ,, Caloianul”.
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A doua zi, am primit rezultatul favorabil şi, împreună
cu unii membri ai cenaclului literar, am început deja să ne ocupăm
de pregătirea evenimentului. Vorba proverbului ,, bate fierul până
îi cald, că îl îndoi cum îţi place.” Am pregătit evenimentul până în
cele mai mici detalii. M-am deplasat la Cluj, unde am luat legătura
cu cei de la revista Tribuna, invitându-i la evenimentul nostru.
Redactor şef era atuncea Dumitru Mircea. La fel am procedat şi cu
revista Steaua, a cărui rdactor şef era Aurel Rău. M-am deplasat
apoi acasă la doamna dr. Cornelia Blaga, pentru a-i lăsa invitaţia.
Nu am găsit-o, dar ulterior i-am telefonat şi a acceptat foarte
bucuroasă invitaţia noastră. Toată lumea mă privea mirată şi cu
neîncredere. Am trimis invitaţii la Bucureşti, la Instituţiile culturale
ale fostei Regiuni Hunedoara şi ziarului regional Drumul
socialismului, la Secţia de Învăţământ şi Cultură a fostului raion
Alba etc. Data am fixat-o pentru 18 februarie 1967, la Casa de
Cultură a oraşului, în sala de spectacole, care avea 400 de locuri.
Timpul rămas până la eveniment l-am folosit pentru deplasările la
Sebeş, spre a obţine aprobarea de la Raionul de partid, unde nu am
avut obstacole, şi apoi de la primăria din Lancrăm. Cel mai mult
timp l-am rezervat discuţiilor cu preotul Ioan Laşiţă la el acasă, de
la care am aflat multe lucruri despre Lucian Blaga. El mi-a povestit
că Blaga, de câte ori mergea la Sibiu, se opera şi pe la el, iar soţia
lui făcea pentru Lulu Popii clătite sau scoverzi, cum le spuneau
localnicii, şi ei, în timp ce discutau, gustau şi câte un pahar cu vin.
Mi-a povestit apoi cum ,,organele” au ars, după o amplă
percheziţie, un număr mare de cărţi ale bunicului său, profesor de
filozofie, din care viitorul mare cărturar Blaga şi-a însuşit primele
noţiuni de filosofie. Doar o parte dintre cărţi fuseseră salvate.
Tot părintele Laşiţă mi-a povestit că lăncrăjenii s-au supărat pe
Blaga la un moment dat, fiindcă nu le-a făcut, prin Asociaţia
Astra, cămin cultural în sat. Cererea utopică l-a afectat mult pe
poet şi l-a determinat, la un moment dat, să revină mai rar în sat.
La casa părintească nu a mai mers niciodată din 1909, de când casa
a fost vândută de mama sa. După ce a fost scos din învăţământul
Universitar, Blaga nu a mai fost la Lancrăm decât o singură dată,
prin anul 1957. Atunci, mergând cu preotul Laşiţă prin cimitir, i-a
spus că ar dori să fie înmormântat lângă bunicul său, Simion Blaga.
Tot atunci, Blaga l-a rugat să aibă grijă de cei şapte plopi din
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cimitir. În timpul acelor discuţii, am mai aflat că poetul Bazil Gruia
se interesa de posibilitatea inaugurării casei memoriale Blaga.
Peste ani, această idee şi-au însuşit-o fără pic de jenă alţii. Despre
înmormântarea lui Blaga, părintele Laşiţă mi-a confirmat cele
ştiute de mine şi mi-a completat că nu numai Verşul cântat a fost
,, confiscat”, ci chiar predica lui ţinută în biserică i-a fost luată
imediat după ce a terminat slujba. Mi-a mai spus, în discuţiile
avute cu el, că niciun prieten bun de-al lui Blaga nu a fost la
înmormântare, de teamă că îşi vor pierde slujbele. Tot de la
Domnia Sa, am aflat că de la Cluj fusese doar Theodor Mihadaş,
Grigore Beuran, Radu Enescu şi Miron Scorobete ultimii trei
venind cu maşina de la morga clujeană. Cu un autostop au venit
Ioan Alexandru şi Ioan Papuc. Din partea Academiei sau a Uniunii
Scriitorilor nu a participat nimeni. Trebuia să vină şi Domniţa
Gherghinescu Vania, dar s-a reîntors la Cluj, deoarece i se făcuse
rău.
Am stabilit cu părintele Laşiţă detaliile despre manifestările ce
vor avea loc la mormântul poetului. Am convenit să spun eu câteva
cuvinte, să vorbească şi dumnealui, să se depună coroane de flori,
apoi să vorbească Vasile Zdrenghea şi Olga Caba, două persoane
apropiate de Blaga, iar corul să cânte din nou Verşul… Părintele
mi-a spus atunci că nu mai are niciun exemplar din acesta. I-am
spus că îl am eu. A rămas mirat de faptul că textul a ajuns la mine.
L-am dactilografiat în vreo 20 de exemplare, pe care le-am dat
părintelui ca să-l distribuie coriştilor. Astfel Verşul scris de Ioan
David şi ajustat de el a ajuns din nou la Lancrăm. Tot atunci,
părintele Laşiţă mi-a vorbit de percheziţia făcută în 1962 de
securitatea de la Deva, care l-a arestat pe fiul său şi a confiscate
toate documentele legate de corespondenţa lui cu Blaga.
În ziua de 18 februarie, la orele 15,00 ne aflam la
mormântul poetului împreună cu doamna Cornelia Blaga şi cu
scriitorii clujeni Dumitru Mircea, Ion Oarcăsu şi Ion Maniţiu,
înconjuraţi de o mulţime de oameni din sat şi din Alba Iulia. După
ce am spus eu câteva cuvinte, cu prudenţă alcătuite, a vorbit şi
părintele. În ultimul moment, Olga Caba şi Vasile Zdrenghea au
refuzat să vorbească, iar eu am aflat ulterior că cei doi se temeau,
fiind vizaţi de ,,organe”.
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Reveniţi la Alba Iulia, am continuat şirul
manifestărilor în sala mare a Casei Orăşeneşti de Cultură, în
prezenţa unui public entuziast şi extrem de numeros (peste 400 de
persoane). Onoarea de a deschide şedinţa cercului literar mi-a
revenit tot mie, care investisem mult suflet în pregătirea
evenimentului. Scena a fost împodobită cu flori, în mijlocul cărora
se afla un imens tablou cu portretul lui Lucian Blaga, sub care erau
scrise versurile:
O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat!
Să nu se simtă D umnezeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat.
Pământule, dă-mi aripi;
Săgeată vreau să fiu să spintec
nemărginirea,
să nu mai văd în preajmă decât cer,
deasupra cer,
şi cer sub mine şi-aprins în valuri de lumină
să joc
străfulgerat de-avânturi nemaipomenite
ca să răsufle liber Dumnezeu în mine,
să nu cârtească:
,, Sunt rob în temniţă.”
Cuvântul meu de început a fost scurt şi la obiect.
Am anunţat că începând din acea dată cenaclul literar va purta
numele marelui poet şi filozof şi că manifestarea noastră este
onorată de prezenţa soţiei poetului, Doamna Dr. Cornelia Blaga.
A fost un moment emoţionant, marcat de aplauze prelungite,
întreaga asistenţă ridicându-se în picioare şi aplaudând minute în
şir, iar pe fondul unei melodii cântate de corul Casei de Cultură,
un grup de elevi de la Liceul Horea, Cloşca şi Crişan din Alba
Iulia, conduşi de profesoara Emilia Gherbea, au acordat flori
doamnei Cornelia Blaga şi au recitat din poeziile poetului.
Vădit emoţionată, cu lacrimi în ochi, soţia
poetului, doamna Cornelia Blaga a mulţumit asistenţei, celor
veniţi de la Cluj, dar mai ales, membrilor “cercului literar”, cum
numea Domnia Sa cenaclul, pentru faptul că eram toţi ataşaţi de
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opera lui Blaga. Apoi, mulţumindu-mi pentru iniţiativă şi pentru
tot efortul, mi-a înmânat câteva volume mai vechi din opera lui
Blaga, cu autograf. Pe volumul de versuri apărut în 1966 a scris:
“Doresc Cercului literar Lucian Blaga, din Alba Iulia, o
rodnică activitate, într-o Românie dodoloaţă!” , Cornelia Blaga,
18 februarie 1967.

Despre opera marelui filosof au vorbit Dumitru
Mircea şi Ioan Oarcăsu, iar despre dramaturgia blagiană a vorbit
Ion Maniţiu. După expunerile lor, au urmat membrii cercului
literar ,, Lucian Blaga”, care au recitat din creaţiile lor proprii şi
din poeziile lui Blaga. Sărbătoarea s-a încheriat într-o amosferă
deosebit de cordială, urmată de un dineu la care au participat
doamna Cornelia Blaga, oaspeţii clujeni, membrii cenaclului şi
unii invitaţi.
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Despre evenimentul de la Alba Iulia au scris revista
Tribuna, ziarul Scânteia tineretului şi ziarul Drumul
socialismului.
Am studiat tot mai mult opera blagiană. Am
cunoscut pe unii prieteni de joacă şi colegi de şcoală ai poetului,
precum pe Vasile al Bănăţeanului şi pe Adam al Vicii, dar şi pe
Roman al lui Tudorel, căruia poetul i-a dedicat poezia ,, Cuib de
rândunică”:
În cuibul de – argilă, sub streşini,
stau pui – ghirlandă
de capete. Hei, departe ei cată,
departe în landă…
Am discutat despre Blaga, numai cu Roman, care era internat la
Căminul de Bătrâni din Alba Iulia, de pe strada Oituz nr. 2. Într-o
seară, împreună cu eminentul jurnalist Constatin Mustaţă de la
Radio - Cluj, am fost la Cămin şi i-am luat un interviu. Deşi în
vârstă, Tudorel a povestit câteva lucruri despre prietenia lui cu
Lulu Popii. Ne-a spus că Blaga învăţa foarte bine şi era primul în
clasă, că povestea foarte frumos, apoi a evocat episodul cu
câinele turbat care l-a muşcat pe Vasile al Bănăţeanului. Spre
hazul nostru, Roman a lui Tudorel ne-a spus că ,, Lulu Popii era
cam mişel”- Întrebat de ce, ne-a răspuns că la şcoală, în pauze,
uneori pişca fetele. Întreaga convorbire se află păstrată, cred că şi
astăzi, în fonoteca de la Radio - Cluj. Roman al lui Tudorel a
murit prin anul 1972, la căminul unde era asistat, neavând
familie.
Sub un nume nou, cenaclul şi-a continuat activitatea
până în anul 1969. În anul 1968 a avut loc noua organizare
administrativ - teritorială a ţării şi Alba Iulia a devenit capitala
noului judeţ, inimă de ţară - Alba. În 1969, un grup de nou veniţi
în Alba Iulia au hotărât, cu de la ei putere, să schimbe numele
cenaclului literar, botezându-l ,,Avram Iancu”.
Amintirile mă împing din urmă, trecutul reînvie în
mintea şi în sufletul meu...chiar după atâţia ani...
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MIRCEA VAIDA- VOEVOD

CONSTANTIN CUBLEŞAN: ANOTIMPURI PARALELE
Indiferentă la zbuciumul omenesc, marea, în proza lui
Constantin Cubleşan devine un talger al amintirilor, al
rememorării. E un refugiu într-o „cameră liniştită, cu vedere la
mare”, din cunoscuta vilă a scriitorilor din Neptun, imobil, fără
îndoială, infestat cu „bolile învinse” din care se pot ivi din când
în când cărţi cu personaje adevărate sau imaginare.
Scriitor cu multiple disponibilităţi – critic, istoric literar
de perstigiu, profesor universitar, prozator, poet şi dramaturg,
autorul a găsit în scrierea romanului Anotimpuri paralele (Editura
Şcoala Ardeleană, 2016), un popas de confesiune, în care el
vorbeşte cu mai multe voci, al propriilor experienţe, al unor
întâmplări împrumutate, devenind ale sale, în parte sau întrutotul.
Se întâmplă curând după schimbarea sau zavera însângerată din
1989, când de pe terasa vilei scriitorilor, un ins predispus să audă
glasuri, s-ar părea că poate auzi şi vedea umbre venind din spre
capătul falezei, în serile mângâiate de înfiorarea brizei, unde, din
meditaţie şi coborâre în sine, s-ar putea, omule trist, să aduni din
capitole disparate un întreg carusel epic, care, iată, stătea ascuns
în sinea romancierului, cerând ieşirea la lumină. Asistăm la
scrierea romanului, ritmuri ale aducerii aminte, paralele şiruri ale
talazurilor, o tehnică oarecum muzicală, sugerând repetiţia de
„punct – contrapunct”.
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Totul se petrece pe un prag de toamnă, la Pontul Euxin,
într-o singurătate evdient căutată, nostalgică, prielnică pentru
ceea ce scriitorului îi pare a fi – „O descindere în epoci revolute,
alături de eroi a căror prezenţă fusese cândva aievea şi pe care-i
ştiam deocamdată numai eu...” Aşadar, ceea ce ar putea fi
miracolul narării, e în totală dependenţă de misterul inventiv al
povestitorului, în care, prima frază e o piatră de hotar notată pe un
ecran imaculat, cel ce scrie fiind indubitabil – El, Constantin
Cubleşan, care ştie fără nici un dubiu că va da curs epic, narativ,
cărţii cu titlul Anotimpuri paralele, printr-un demers creator
firesc prin care acesta se arată pe sine. Niciodată însă biografia
unui om nu rămâne zăvorâtă în solitarul turn de fildeş, ea
interferează cu alte biografii, cu alte tărâmuri.
Clujul anului 1939, o primăvară minată de nelinişti,
familia dascălului Cristoreanu, abia pornită pe drumul căsniciei,
undeva în „bazinul carbonifer al Şorecanilor”, o întâmplare dintro lume măruntă şi chinuită în care Ciopi-nana o mustră aspru pe
Iolăncuţa, suferindă, în chinurile facerii, pronununţându-se în
maniera ardelenească din nuvelistica lui Slavici: „Vezi?
Dumnezeu nu bate cu bâta! Te-a pedepsit că n-ai ascultat de
mama ta. Aşa-ţi trebuie. N-ai decât să rabzi!”. De fapt este vorba
de un întreg alai de oameni cumsecade: un învăţător, un meşter
vulcanizator, nişte mineri, sau un „şovagău la ocnele de sare din
Uioara”.
Stările se prezintă aidoma, chiar dacă acţiunea se mută la
Pesta, în locuinţa unui „maistru turnător în metale fine”, care
ucenicise la Cugir, angajându-se în fine la uzina Csepel din
capitala ungară. Astfel aflăm despre existenţa tânărului socialist
ori social-democrat, Arnold Zabarovski, „un slovac din părţile
Bratislavei” care se însoţeşte cu uioreanca Leontina.
Evenimentele se mişcă sub vârtejul schimbării de lume, undeva în
cenuşa vechiului Imperiu, pe o hartă destul de precisă geografic,
unde personajele se pot muta din Uioara la Budapesta, sau la
Cluj.
Undeva, în răstimpul anilor ’30, temerarul şi idealistul
Zavarovski este găsit „în marginea pădurii Hoia, de lângă oraş,
atârnat de creanga unui copac”. Înţelegem că astfel sfârşesc
revoluţionarii, cei care se împotrivesc tăvălugului unei lumi
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nebune. E un final trist, dezolant, al unuia dintre personajele pe
care scriitorul le extrage din adâncul memoriei. El priveşte în jur,
priveşte în sine, nu uită.
Sunt răni bandajate sumar, aparent furişate în uitare, care
însă riscă a reveni la suprafaţă cu exasperare. Acolo se reîntoarce
în lumea diurnă, ea, Stela, cea de odinioară: „... o femeie în toată
puterea cuvântului. Uzată însă înainte de vreme (...) Şi totuşi,
feminitatea ei delicată părea să fi rămas aceeaşi. Şi zâmbetul... Şi
ochii... Ceva din fiinţa ei de atunci se păstrase totuşi, numai că
acel ceva trebuia acum desluşit”. Aflăm că golul iscat între
personajele acestei mai vechi poveşti – „Era distanţa pe care o
impuneau cei cinsprezece ani de înstrăinare (...) Ea însăşi era
parcă o boare venită de undeva din depărtările mării” . Orizontul
acela indefinit, cutreierat de talazuri, e izvorul prielnic
rememorării, al visului.
„Ieri?... Dar ieri nu aţi stat aici de vorbă cu nici o femeie.
Eraţi singur şi foarte îngândurat” – îi întrerupe alunecarea în
neant, ospătarul. Naratorul revine anevoie în universul diurn –
„ca dintr-un somn adânc, ca reîntors dintr-o altă realitate”. Nu e
doar o plăsmuire, deoarece, mărturiseşte prozatorul: „ Era
adevărat, totul se întâmplase altcândva, altundeva... „.
Cartea lui Constantin Cubleşan evoluează pe mai multe
pârtii paralele. E mai întâi biografia povestitorului, a
romancierului însuşi. Întâmplările sale au loc într-o lume
întunecată, a temerilor, a suspiciunilor, a fricii, pentru că –
„Niciodată nu putem şti cine te aude, cine te ascultă, cine te
urmăreşte...”. Stela, regăsită după două decenii, îl avertizează: „În
ce mă priveşte sunt sigură că îmi sunt interceptate toate
convorbirile”. Brusc, din tainiţele memoriei izbucneşte trecutul,
opreliştea pusă în calea destinului de o aşa-zisă „relaţie habotnică
de familie”, amintire dureroasă şi care dăinuie. Se confruntă întro derulare fantomatică – timpul de cândva (la rându-i segmentat
în etape!), cu prezentul, cu destinul altora, devenit implicit, în
mod inerent şi al autorului.
De la inginerul Mihai, ardelean, doar prin adopţie
constănţean, bumerangul rememorării îl poartă în incinta şi chiar
pe scena Naţionalului Clujean, unde un personaj pozitiv duce o
luptă încrâncenată, marcată de abilităţi care par azi desuete şi
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inutile, scopul final fiind salvarea premierei uneia dintre
cunoscutele titluri ale dramaturgiei blagiene: Tulburarea apelor.
Metafora apelor tulburi se înfăţişează expresiv acolo, la
Pontul Euxin, cu marea în faţă şi rememorând, rememorând...
Întoarcerile în timp sunt zbuciumate frământări, căci, spiritul se
împotriveşte mutilării conştiinţei, senzaţiei penetrante cu fior
vrăjmaş de umori, când naratorul mărturiseşte cu încruntare
scrâşnită: „mi-am simţit trupul îmbâcsit de jeg”. Fenomenul
cenzurii, cenzurarea gândirii, ideilor, a sentimentelor, devine
aproape perpetuă, ea bântuie ca o vâlvă prin timpuri, biografii,
strecurată subversiv în minte, în gesturi şi fapte. În toate aceste
„anotimpuri paralele”, ea se face simţită ca o stare, ca o minare
subtil – abilă a conştiinţei. „De la prânz a început să răbufnească
în rafale un vânt rece dinspre mare” – orizontul se înnegurează, în
line meandre insinuante, adiere şi talaz, coborând într-o realitate
directă, undeva pe Valea Drăganului în aşa-zisul Castel al
pictorului Vlad Ionescu. Din nou, dintr-o firidă a vremurilor de
odinioară, prezenţa Dorei, un soi de iluzie, revine cu ostentaţie în
atelierul de creaţie al maestrului Ionescu, refugiat în inima
Apusenilor: „De pretutindeni mă priveau aceiaşi ochi verzi pe
care îi cunoşteam foarte bine dar despre care nu mai ştiam nimic
de ani de zile, dispărând în largul lumii, fără urme. Nu mă
înşelam. Era Dora (...) Chipul ei repetat în multitudinea
tablorilor„.
S-a dus Stela, s-a dus Dora, toate s-au dus, ca tinereţea,
personaje aureolate de vălul nostalgiei şi fără înlocuitor în
realitatea imediată.
Din textul romanului răzbat diverse experienţe şi trăiri
autobiografice ale scriitorului, redate printr-o exprimare directă,
frustă, supusă însă cu rigoare şi acribie unui dicteu îngrijit al
naratorului meticulos, observator lucid al împrejurărilor. În
numeroasele ipostaze ale relatării se simte ritmul unei
binechibzuite lentori transilvane. Aceasta rimează cu autentica
savoare a trăirilor sufleteşti dominate de un anume scepticism, cel
care istoriseşte fiind un povestitor elegiac, predispus tristeţii
existenţiale diurne.
Au rămas făgaşele adânci săpate în eul celui care speră a
se regăsi acolo, pe ţărm de mare. Ciudat, cum cineva, cotrobăind
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prin lada cu vechi relicve a trecutului, descoperă câte o păpuşă
stranie prin frumuseţe şi perimare, imagine de care uitase cu totul,
despre care ani şi ani nu mai ştiuse nimic. Starea de nimic se pare
a fi fost o aparenţă, umbrele ne însoţesc, nu ne eliberază de
puterea lor cea de altădată. Anotimpurile paralele, de acum şi de
odinioară, sunt de fapt pierdute şi perisabile. Scriitorul, încercând
să reînnoade căile trecutului, sau chiar ale prezentului, a scăpat
din mâini hăţurile amintirii. Nu, fără îndoială, anotimpurile nu
pot vindeca prezentul, perspectiva fiind una obscură şi fără reale
speranţe.
Prozator de îngândurată meditaţie, pentru care aventura de
a fi e o experienţă apăsătoare, Constantin Cubleşan stăpâneşte cu
abilitate şi aplomb arta naraţiunii. Anotimpuri paralele este
romanul avatarurilor prin care un lucid „peregrin transilvan”
investighează cu un anume reţinut surâs, realitatea, mereu cu
senzaţia că toate încercările pot fi un destin pierzător. Altminteri,
fără a priveghea orizonturi funeste, el e, fireşte, pregătit a le
întâmpina cu o privire vag-ironică,scrutătoare, ca şi cum ar intui
miza profundă a unei povestiri încă necitită, intuind în adâncul ei
o lumină de plumb. Nuanţele cenuşiului existenţei, examinate
fără exuberanţă, un anume echilibru interior cu accente critice,
vădesc posibilităţile de a analiza viaţa, fără a da reci diagnostice,
fără a prescrie reţete infailibile. Realismului de Şcoală Ardeleană,
o anume dibăcie a stilistului narator, îmblânzind sau întunecând
după voie meadrele evoluţiei personajelor, ne înfăţişează o scenă
cuprinzătoare de tipologii surprinse prin lentila unui ochean care
poate apropia sau depărta şirurile imaginilor.
Cu ce a înlocuit el, naratorul, fantasmele amintirii?
Romanul anotimpurilor, fiecare anotimp în parte, are în final
explicarea unui eşec. Se întoarce de unde plecase: „Drumul era
lung, iar la capătul lui nu mă aştepta liniştea”. Chiar dacă după
trecerea Dunării, „ceaţa s-a risipit”, ea stăruie în frisoane ale
cotloanelor de trăiri obscure. Stările de suflet ale autorului,
învolburarea fluviului, ne transmit o anume persistenţă sceptică a
incertitudinii – ceaţa. E un capăt de drum? Dimpotrivă! Poate o
îngrijorare pentru ce va urma, fără resentimente, fără iluzii.
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IRONIM MUNTEAN

ÎNGERI DE HÂRTIE
Şi prin volumul de poeme Sfera frigului, Ed.
Contemporanul, 2011 Aura Christi ne face o surpriză de proporţii
rămânând exponenta unei poezii pline de pathos abisal, o poetă
voluntară şi inepuizabilă, care se autoconstruieşte programatic:
„Chiar şi-n icnetul de dinaintea morţii/ eu voi rămâne poet”.
Mărturisirea de credinţă este relevantă: „Târziu am
priceput/ cum poţi să exişti pe limită/ Şi să stai ochi în ochi cu
zeii,/ repetând, fără să vrei, acele versuri,/ mereu copilăros,
smucit,/ aidoma paşilor unui prea viu/ luminat profet” (p. 73).
Volumul stă sub pecetea a două motto-uri din J. W. Goethe:
„Totul le dau zeii nesfârşiţii,/ Iubiţilor lor,...” şi „Aproape/ Şi
greu de înşfăcat e Zeul” şi din J. Ch. Friedrich Hölderlin, prin
care proiectează în mit poezia sa, fără să renunţe la fireştile
rădăcini naţionale (în linia lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, G.
Bacovia, T. Arghezi ori Nichita Stănescu, autor şi al volumului
Măreţia frigului).
Zeii sunt prezenţe tutelare în acest volum şi poemul
Nesfârşitule..., din debutul volumului (identic cu Marele Anonim
ale lui Lucian Blaga) aduce în preajma Lui pe „zeii de la
început”, puterea Lui neagră „întoarce corăbiile din drum/ drept
spre matca zeilor... Între timp, zeii răvăşesc realitatea”.(p. 13)
Din zeul tiranic au irumpt „începuturile nopţii şi seara/ din
coasta unui zeu se prelinge” (p. 19). „Zeul mare al casei/ O, cum
el aleargă/ prin osia clipelor şi cânt/ şi râde şi plânge... zeul
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fugar” (p. 21). Lor, „zeilor teribili/ cu rădăcina înfiptă în mit” (p.
29), li se înclină, ca şi zeului de aer ori zeilor de iarbă.
Lucrurile sunt respiraţia zeilor,... ei se mută în florile de
câmp, iar noi, fiinţele, „suntem sorbiţi de gura unui zeu
necunoscut”; zeii sunt „scoşi de luptători din teacă”; piatra din
care e făcut Omphalos la Delphi „e cioplită din raza unui zeu
(Apollo); spaima existenţială este suspinul zeilor (p. 89). E
firească antropomorfizarea zeilor... „în noaptea asta, am văzut/
capul unui zeu odihnindu-se între culmi,/ ca un grec bătrân, uitat
între concepte” – imagine amintind de Ptolemeu (Laus Ptolemaei
– vol. lui Nichita Stănescu), definit drept „martorul bunului simţ”
şi al existenţei într-o poezie de idei, de factură naivă, ceea ce dă
un aer ludic în viziunea Aurei Christi: Pofta de a te juca crescând
în intensitate „te face să crezi iarăşi şi iarăşi:/ şi soarele şi razele
şi delfinii capricioşi, despărţind apa de uscat/ pythonii de măslini
– de gelozia Herei,/ cerul – de iarba nevăzutelor./ Totul devine
atât de simplu şi limpede/ în lumina atroce a genezei de plumb”
(p. 61).
Aura Christi continuă şi prin acest volum să dea expresiei
neliniştii metafizice existenţiale, are un puternic sentiment al
cosmicului relevând fondul veşnic al sufletului uman. Există o
legătură între planul ludic, copilăresc şi imensităţile astrale, iar
tălmăcirea, tâlcuirea suitei de psalmi e uşurată de poemele – arte
poetice din volum, care conţin câteva elemente ale programului
estetic. Cu laserul privirii surprinde momentul în care „soarele
cădea din mare-n cer/ rostogolit melodios în magma firii”, poeta
fiind „martorul şi scribul/ cu rădăcina-n beznă strânsă./ Moartea
trecea râzând, călare/ pe un pegas, cu faţa plânsă./ Ropotul ei
şi-acum ţi-e-n sânge./ Te uiţi în inimă... ” ( p. 23)
Poetul este „Îngerul de plumb”, ai cărui „Pegaşi nevăzuţi
din duhul nostru/ vin să se adape. Ce oră fără sfârşit!/ Gura
cărui zeu necunoscut ne soarbe?/ Totul, totul, totul este teribil!/
zeii se mută-n florile de câmp”./ (p. 33)
În dialog cu trupul „îi vorbesc în gând... Îi vorbesc,
previzibil, ca şi când aş scrie./ Altceva nu ştiu să fac./ Vorbind cu
trupul, aştept versul care să-i taie/ respiraţia. Să taie în carnea
lui vie/ Pentru asta, da, merită să-mi fac viaţa praf şi pulbere,/
Aştept, aşadar, versul care să scuture la rădăcină/ arborele
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trupului. Să-l cutremure./ Să-i aducă lumina suferindă, enormă./
Şi-apoi cerul pe umeri./ Versul care să-i redăruiască viaţa/ din
valea uriaşă a căreia/ mâna ta mare, blând iubitoare/ să ne
culeagă şi-ntr-un târziu –/ să ne spulbere” (p. 79).
O artă poetică puternică, austeră, cu funcţie cathartică,
poezia fiind aptă să emoţioneze, să cutremure lăuntric, să mişte
fiinţa.
Titlul este expresia umanului integral sondat în subteranul
său, în profunzimile abisale, magmatice, frigul fiind
multisemantic în plan real şi imaginar, starea pereche a caldului,
transferat în plan psihic, arderea fiind cauzată de „Puterea neagră
din sufletul meu/ şi-mi arde ochii/ Stau şi tremur în miezul torţei
atroce./ Mi-e frig. Din ce în ce mai frig./ Mi-e întuneric; sau
poate la mijloc nu e/ decât un soi de aspră lumină fără de nume...
Frigul creşte, se învolbură, se adună/ aşa cum – toamna târziu –
din sângele ţăranilor/ se adună – ca dintr-un surâs –/
Dumnezeu” (p. 14). Fiinţa tremură „în raza marelui frig” (=
moartea). El marchează nu numai o stare, ci exprimă şi un
concept de artă, frigul atic (p. 57) ce defineşte rigoarea gândului
rece în clasicismul antic, frumuseţea lui în perfecţiunea şi
armonia formală. Frigul e în imperiul morţii (p. 59). „Tot ce-am
atins –/ spre marele frig/ şi spre fiinţă a deviat... Prin trupul meu,
am văzut, am auzit,/ am simţit iadul – şi cerul înalt şi subţire –/ şi
frigul de neatins şi ce-a găsit/ un liman în uimire” (p. 64). Frig ce
în „Miez de decembrie” (p. 65), în „Pastel de iarnă”, când „Un
frig de tremură îngeri în vetre,/ silaba smulge lutul din cuvinte.../
frigul atroce ce scurmă vidul pân’ la os,/ copaci visând că s-au
născut aezi”. (p. 67)
Ajunsă „în surâsul lucrurilor/ îngânate afund/ de cel mai
stângaci heruvim/ covârşitor de vie./ Aici auzim spunându-se/
punct; nu-amin/ E zodia de fier a frigului./ Şi-n frig s-a făcut
târziu” (p. 71).
Majoritatea poemelor volumului sunt psalmi, unii aducând
elogii lui Dumnezeu, ca regii poeţi David şi Solomon, echivalat
cu Nesfârşitule, Străinul (amintind de Marele Anonim al lui
Lucian Blaga), fără graniţe, fără rude; „El e ceva înşurubat/ cu
precizie nebunească/ între lumi, între planete,/ între regnuri,
între ere/ El nu seamănă cu nimeni/ El nu seamănă cu nimic.
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Absolut/ ... Şi totuşi îl cunosc, îl cunosc, îmi spun./ Nu se poate să
fie altminteri./ Tot ce este legat de el, de mine însumi/ violent mă
aproprie, smulgându-mă/ din sclipitoarele cercuri mărunte ale
lumii /”.
Timpul este masca lui, a Nesfârşitului; şi dat la o parte „near dezveli esenţa nesfârşitului;/ de origine mitică.” (p. 11) Este
marele nimeni/ cel care în viaţă – dormind adânc –/ te întârzie.
Fiinţă perisabilă, efemeră, supusă trecerii eşti „înfipt între
excesul de viaţă şi de moarte” şi lângă eternul Omphalos „unii
dintre noi – movile de oseminte,/ alţii grămăjoare de cuvinte./
Atunci cineva ne spune că au trecut/ prin ceva care a semănat
dureros de puţin cu viaţă” (p. 45)
„Moartea o punte/ spre un ochi mai mare,/ unde va începe
un alt cântec/ şi unde va fi – oho – va fi/ la fel de frig.” (p. 59) „Şi
pe celălalt versant: viaţa...” (p. 77), pe care „lasă viaţa ta să
curgă/ din trupul tău somnos, pribeag,/ spre locul unde paşte-un
mânz/ gonit din veacul celălalt” (p. 92). Liniştea este magia
trupului „tovarăşi de destin şi mesager al morţii/ straniu pământ
între ape de nevăzut” (p. 85).
Ajutorul Nesfârşitului este îngerul păzitorul omului pe carel descoperim „Pe emisfera cealaltă” a ficţiunii unde „îngerii sunt
ciopliţi din aura fântânelor” din care se adapă (p. 38). Îngeri
exacţi, de abur, tremurând pe vatră, cu aripa sângerândă,
şchiopi, ambigui compun, cu serafimii, heruvimii o lume a
luminii aflată în opoziţie cu lumea negrului, la antipodul cromatic
al albului cu care se identifică în anumite mitologii.
Negrul în viziunea poetei se insinuează pretutindeni: e
„Puterea neagră” a Nesfârşitului, locuieşte absent dându-i
„mister negru”, „locuieşte iubirea – aidoma cucului – lăcaşul/
celorlalte păsări/ se revarsă în negre, prea negre mătănii”... se
adună din soarele negru; E secundă neagră, „Aer negru”, „negru
anotimp/ de care eu mă sprijin/ cum ades mă sprijin/ de osia
fiinţei regăsite/ în arbori, pietre, iarbă, păsări...” (p. 19).
„Negrul, negrul, negrul,/ îţi sculptează mâinile, duhul,/ ...
te-ajunge din urmă/ şi te odihneşte şi-n sfârşit te învinge:/ încă şi
încă odată” (p. 20); în negru sunt piatra, ochi, schelete, aştri.
Dimensiunea sacră a psalmilor e dată de prezenţa lui
Dumnezeu în dese invocaţii, mărturisind singurătatea omului de
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vântul pustiu, de golul care-l strânge de bolta care-l apasă pe
umeri „ştiind cum miroase sfârşitul; a lui Iisus în ultimul cuvânt
rostit” (Stanţa, p. 25); de starea de veghe în catedrală şi cântecul
cu gura închisă (ca la Arghezi, prezent ca alt leitmotiv în volum
şi în viaţa reală şi în „cealaltă emisferă”, a ficţiunii unde
„cântecul acesta cu gura închisă/ vine din locul însemnat de
pietre şi arbori,/ de astrul bolnav şi de cineva/ cioplit din stânca
naivă a serii” (p. 38).
Lui Omphalos i se va inventa o gură spre a o „lăsa să cânte
cu gura închisă” (p. 47); Biserica scursă din „cer/ între flori şi
semne de/ îndoieli şi măslini/ cu rădăcini sub pleoapele domului
de eter/ Biserica înaltă şi sfântă,/ Zidită în formă de lacrimă/
printre pelerini şi cactuşi./ Minune de piatră...” (p. 31);
Formulele de adresare către divinitate atestă familiaritatea: vecin,
prieten, stăpân, ce război, Domine, (p. 76), Doamne, (p. 87, 96)
ori simboluri divine: cruce, porumbel, Sfântul Duh; „El se adună
din cântec/ şi se sfârşeşte în polen – eretic” (p. 51)
O lirică vizionară de substanţă, uneori, dramatică, jucată în
stilul psihodramei; Aura Christi integrează în volum cicluri
unitare, specifice reţelei sale tematice: ciclul ochiului, ciclul
trupului, ciclul Omphalos, fiecare compus dintr-un număr de
poeme cu o figuraţie specifică poetei.
Cele cinci poeme Omphalos (I, II, III, IV, V, p. 41-49)
amintesc de albumul comentat Europa acasă, rând pe rând fiind
„pământ surpat din mit/ zvâcnind în centrul lumii, la Delphi”,
„istm pierdut”, „în sine însuşi înşurubat”, topos şi obiect – martor
al istoriei, planetă, „cât unghia unui zeu,/ cât vârful suliţei
mânuită de Artemis,/ cât inelul mamei lui Apollo.../ aşteptând
cuvintele/ unei limbi nevorbite; care dacă şi-ar înceta cântecul
noi am muri, pur şi şimplu/ cu toţii, dintr-odată./ Absenţa
cântecului moarte înseamnă” (p. 46).
Omphalos e „un joc,/ Da nimic mai mult decât un joc sau
un mit” care „ne-arată câtă eternitate în noi se ascunde” (p. 48);
e „astru cernit, nod de mistere,/ polen eretic, fragment de magmă
egolatră!” (p. 49). Ochiul, leitmotiv al întregii opere a Aurei
Christi este, din care „ne tragem şi ne vom întoarce”: „Ce mare-i
Ochiul, Domine,/ ce greu e ochiul – statuie, albă,/ planetă
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nesăbuită,/ mit respirând/ între iarba nopţilor/ şi gând/ Ce mare-i
ochiul” (p. 62).
Din ochi vine puterea întunecată; Ochii, ochii matcă
nesigură, străinătate a învierii; „pentru măria sa – Ochiul – se
duce – secundă de secundă –/ cea mai atroce luptă”; Ochii
temple nelocuite „din ochi – osia, matca divină,/ temelia a
toate...” (p. 57). Şase poeme gravitează în jurul trupului.
„Stau închis aici în trup, dar în loc de scară la cer. Infern e
trupul. Da. Trupul şi soarele./ În rest – nu-i de văzut nimic” (p.
75). Topos al totului: „Ce arenă, hélas, este trupul/ Cine luptă cu
cine?/ Nu e nimeni aici, în iadul – trup. Gol. Deşert. Nu e
nimeni.” (p. 77). Este spaţiu al claustrării: „Stau zăvorât aici în
trup./ Nu ştiu cum trece timpul./ Stau aici dintotdeauna/ şi
neavând cu cine vorbi,/ îi vorbesc trupului/ azvârlit în el ca întrun mormânt” (p. 78). Îi vorbeşte „ca unui lucru./ Când sunt
speriat de moarte”, îi cântă, citeşte, „în cartea trupului semnele
unui mister neostenit” şi „El tace tot timpul.” (p. 82). Spre a nu
vorbi singur, caută o soluţie: „să dau glas trupului” (p. 83),
trupului său din totdeauna. Trupul, prea muritor, ca la Lucian
Blaga, a fost la început toposul liniştii „atotştiutoare/ Au urmat,
apoi, furtunile, căderea,/ grădina, /fastul, vârful, orbirea. Şi
pădurea/ de mesteceni prin care merg/ de secoli.../ devenind, prin
metaforă revelatorie – litanie peste culmi,/ templu al lumii de
abur şi cântec,/ spre care mă reîntorc ca un eretic ecou...” (p.
86), care când „în tine încetineşte,/ magma-i pulsează/ în albia
lucrurilor/ Duhul ţi se întoarce/ spre marea amiază” (p. 70).
Materie, spirit, cerc al viului, lut şi suflet, casă şi zid, trupul
este motiv de contemplaţie şi de adoraţie. Şi volumul Sfera
frigului stă sub pecetea lui Apollo şi Dionysos, zeităţi tutelare în
scrisul Aurei Christi. Apollo „marele nostru patron” (p. 47),
„patronul luminii şi artelor”, care „se regăseşte întors, în abisul
lăuntric, păstrând/ măsura în toate” (p. 58), aducând în lume
seninătatea prin „liniştea scursă din coasta lui Apollo” (p. 84);
spre „luminatul Apollo cineva de abur ar purta vasul albastru al
cerului/ cu grija de a-i păstra echilibrul pe cap” (p. 89); el,
„Apollo pleoapa îşi strânge/ şi o transformă într-o casă”.
Perechea lui frenetică este Dionysos, cel care „îşi regândeşte/
neostenit veşnica patrie” (p. 58).
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Pe cât de densă este substanţa lirică vizionară a volumului
pe atât de variat este registrul stilistic în care topeşte specii
literare numeroase: elegia (Elegia ochiului, Elegia trupului,
Elegia apusului) cu nostalgii, tristeţe, regrete, suspin; pastelul
(Peisaj în august, Peisaj de toamnă, Peisaj montan, Miez de
decembrie, Ah copacii goi – replică lui Bacovia – extraordinară –
Pastel de iarnă); stanţa, meditaţia cu lexic adecvat metaforic,
sinestezic, aliterativ, eufonic, cu pathos retoric interogativ, ori
exclamativ şi totdeauna atât de sugestiv şi muzical. Plină de
inventivitate este în arta combinatorie prozodică, versul cu
rigoare clasică, cu strofe catrene, rime perfecte – de cele mai
multe ori încrucişate – alternează cu strofa polimorfă, vers liber,
rimă interioară şi întotdeauna incantatorie, cu muzicalitate
învăluitoare (Dormi. Adormi. Ascunde-te, zaci încolăcit. Alene,/
aer negru, aer negru/ fulgeră din bolţi viclene...” (p. 17) şi cu
simbolism fonetic („aripa sângerândă a unui înger”).
O poetă cu timbru atât de original în generaţia ’90 la care
foamea de cuvânt este corespondent pentru foamea de a fi, iar
relaţia dintre eu şi cosmos impune o conştiinţă exemplară.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

SHERIDAN (V)
Înapoindu-ne în timp, în anul de graţie 1784, când a fost
pusă în scenă la Comedia Franceză, şi când 74 de reprezentaţii s-au
succedat una după alta (record absolut al perioadei, seria fiind
curmată brusc, fără explicaţii. Fără această brutalitate cine ştie cât
ar mai fi durat), e uşor să ne închipuim ce entuziasm puteau stârni
astfel de replici! Nu incendiare, e puţin spus, ci a unei suite de
vulcani în punctul culminant al erupţiei lor.
Dar să revenim. Concluzia la care ajunge Figaro este aceea
a unui diagnostician socio-psihologic infailibil: „Şi vrei să te
măsori cu mine?” La prima vedere, am putea spune – ce orgolios
de trei parale. Dar tot ce am afirmat până acum despre el spune cu
totul altceva decât atât.
Acest teribil – şi vrei să te măsori cu mine – ar putea figura
ca o a doua deviză la lui Beaumarchais însuşi. Timpului său şi
eternităţii însăşi parcă li se adresează cu certitudinea celui care nu
se poate înşela pe el însuşi: „Vreţi să vă măsuraţi cu mine?” Şi o
face după ce în prealabil le-a adresat contemporanilor săi –
patricieni sau plebei deopotrivă – aceeaşi întrebare.
Întrebare? O, nu. Din partea lui Beaumarchais este şi o
provo-care despre care are serioase asigurări că nici unul dintre
semeni nu se ridică la înălţimea sa. (Curând se va ivi unul, de fapt
era deja născut, dar deocamdată nimeni nu-i putea întrevedea
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uluitoarea ascensiune. Cel al cărui nume, ruşii au intuit că în
limba lor înseamnă - „Pe câmpie, el!” şi s-au temut al naibii că
despre ei este vorba, despre ei, câmpia, şi despre el, cuceritorul
câmpiei. Dar toate astea, autorul nu va mai apuca să le trăiască).
Lui Figaro, i se pare că vine cineva. Dar numai i se pare.
Aşa
că-şi reia firul întrerupt: „Şi iată-mă în caraghioasa
îndeletnicire de soţ, cu toate că nu sunt decât pe jumătate. (Se
aşează pe bancă)”
E clipa în care întinde un pod spre trecut. Spre acel trecut
care explică mai bine decât oricine statutul actual şi viitor al unui
om: „Ciudată a mai fost şi soarta asta a mea”. Începutul e mai mult
decât promiţător. Unde intervine „ciudat” totul devine, automat,
interesant: „Fiu al nu ştiu cui, furat de tâlhari, crescut în obiceiurile
lor, într-o bună zi mă apucă lehamitea şi mă hotărăsc să-mi croiesc
un drum cinstit”.
Nobilă năzuinţă: „Dar sunt respins de pretutindeni!” Un
altul, „pocăit”, ar fi revenit printre cei ce l-au „adoptat”. Sau s-ar
fi dedat la apucăturile lor. Nu şi Figaro.
Se pune temeinic pe treabă: „Învăţ chimia, farmacia,
chirurgia şi cu toate intervenţiile unui om cu vază, abia de pot
obţine un loc de veterinar”. Decepţia trebuie că a fost mare. Şi nu
numai pentru unul ca el, ci pentru oricine.
Noua orientare vizează un cu totul alt domeniu: „Sătul de
a mai chinui animalele bolnave şi pentru a alege o meserie opusă,
mă apuc cu trup şi suflet de teatru”.
Expediţia e promiţătoare prin ea însăşi, nu şi în realitate:
„Mai bine îmi puneam ştreangul de gât!”
Explicaţia? „Ticluiesc o comedie cu obiceiuri din serai.
Ca autor spaniol îmi închipuiam că-l pot ataca pe Mahomed fără
scrupule”,
Socotelile, astea, de acasă! „De îndată un trimis... de nu
ştiu unde, se plânge că în versurile mele am jignit Sublima
Poartă, Persia, o parte din peninsula Indiei, tot Egiptul, regatele
din Barca, Tripoli, Tunis, Algeria şi Maroc”.
Da, o bună parte a lumii! „Şi iată-mi piesa arsă, pentru a fi
pe placul prinţilor mahomedani, dintre care nici unul cred, nu ştie
să citească, dar care ne strivesc sub călcâi şi ne aruncă în obraz
fel de fel de ocări”.
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Adevărul ce se prefigurează are pregnanţa unei efigii:
„Cei ce nu pot umili spiritul, se răzbună lovindu-l”.
Urmările? „Mi se duseseră ochii în fundul capului şi mi se
părea că mi se apropie sfârşitul”. Imaginea acestuia: „Parcă îl şi
vedeam pe portărel apărând cu pana înfiptă în perucă”.
Figaro însă nu-i cineva care să depună armele: „Tremuram
şi totodată îmi făceam curaj”.
Sunt oameni, care orice ar face - nici ei nu ştiu cum dar aşa
se petrec lucrurile, au parcă „vocaţia” de a alterna căderile din lac
în puţ cu acelea din puţ în lac, aceste alternări sfârşind prin a-i
epuiza pe cei mai mulţi dintre cei ce au parte de ele. Oare Figaro le
va împărtăşi el însuşi soarta? „Pe neaşteptate se iscă o discuţie
asupra originii bogăţiilor şi, cum lucrurile nu trebuie să fie ale tale
ca să le poţi pricepe rostul, neavând nici un ban, mă apuc să scriu
despre valoarea banului şi a beneficiului net”.
Poate fi ceva mai nevinovat? „Nu trece mult şi văd, din
fundul trăsurii în care mă aflam, coborând spre mine puntea unei
cetăţi la poarta căreia mi-am lăsat speranţa şi libertatea”.
Şi, parcă, printr-un act reflex de împotrivire la tot ce poate
fi închisoare, Figaro, spune autorul - „Se ridică”. Iar gândul
formulat este o ameninţare: „Ce n-aş da să-mi încapă pe mâini unul
din potentaţii ăştia de douăzeci şi patru de ore, care nu fac în jurul
lor decât rău. Şi încă cu ce uşurinţă!” E o doleanţă pe care nu
numai Figaro a avut-o.
Îl şi vedem fremătând de satisfacţie: „După ce i s-ar risipi
fumurile, mi l-aş lua frumuşel şi i-aş spune...”
Urmează un alt tip de prelegere universitară demnă de
Harvard: „...că prostiile tipărite sunt luate în seamă numai acolo
unde nu-s lăsate să circule”. Profetice cuvinte, a căror actualitate
va fi întărită ulterior cu vârf şi îndesat. (Zilele noastre nu fac nici
ele excepţie!)
Urmează: „că fără libertatea de a critica, nici o laudă nu-şi
află valoarea”, observaţie psihologică, de asemenea, cu suflu
lung.
Al treilea termen invocat: „...numai nevolnicii se tem de
pene otrăvite” – o altă constatare de care cârmuitorii de oriunde
ar trebui să ţină seama.
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Parcă epuizat de intensitatea trăirii şi de profunzimea
cugetării - „se aşează din nou” spune autorul între paranteze.
Odiseea continuă: „Sătui de a hrăni un obscur deţinut,
într-o bună zi mi-au dat drumul”.
Ce l-a aşteptat după aceea? „Şi cum trebuie să mănânci,
chiar şi atunci când nu mai eşti la răcoare, îmi ascut pana şi încep
să mă interesez pretutindeni de cum mai merg lucrurile”.
Iarăşi pana? Bine, bine, ea este o armă dar şi o frânghie de
spânzurătoare! Să nu fi învăţat Figaro nimic, nimic? Sau... „Aflu că
în timpul cât am stat retras din motive economice, a luat naştere un
sistem de vânzare liberă a produselor”. Măi, să fie?! Figaro,
negustor? E greu de închipuit că un om atât de activ să se
condamne, fie şi după dure-roase experienţe, la sedentarismul
presupus de amintita îndeletnicire.
Ne-am grăbit: „libertate ce se aplică şi presei, cu condiţia să
nu vorbească nici de autorităţi, nici de cult, nici de politică, nici de
morală, nici de cei de la putere, nici de cei influenţi, nici de Operă,
nici de alte spectacole, nici de nimeni care să însemne cât de cât
ceva”.
Iarăşi, parcă toate ar fi spuse de cineva din imediata
noastră apropiere: „Cu această condiţie poţi tipări în voie tot ce
vrei, sub controlul a doi sau trei cenzori”.
Ironia lui Beaumarchais devine sarcasm: „Ca să profit de
această dulce libertate, anunţ apariţia unei reviste periodice şi
crezând că nu calc pe urmele nimănui, o intitulez «Ziarul
nefolositor»”.
Poate fi ceva mai inocent? „Vai, Doamne! O mie de pârliţi
de gazetari îmi sar în cap”. Şi nu-i destul. „Mi se suprimă revista,
şi iată-mă din nou fără situaţie”.
Exclamaţia: „Să mă apuce nebunia!” este singura care
poate fi formulată, iar Figaro chiar recurge la ea.
Binevoitorii însă sunt la post: „Îmi vorbeşte unul de o
slujbă dar nu izbutesc s-o capăt: se căuta un calculator, dar până
la urmă o obţine un dansator”. (Aluzie la o povestire a lui
Voltaire cu un deznodământ de acest fel).
Exasperarea nu-i bună sfătuitoare: „Nu-mi mai rămânea
decât să fur”. Dar până şi în acest domeniu, Figaro nu poate fi un
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hoţ oarecare: „M-am făcut crupier. Atunci să fi văzut trai
îmbelşugat”.
Cum e posibil? „Oamenii aşa-zişi cumsecade îmi
deschideau politicos uşa, păstrând pentru ei trei sferturi din
câştig”.
Chiar şi în astfel de condiţii: „Aş fi putut să câştig o
avere”. Avea şi datele necesare: „Începeam chiar să înţeleg că
pentru asta, îndemânarea face mai mult decât ştiinţa”.
Soluţia era doar aparentă: „Dar cum în jurul meu toţi
pungăşeau, cerându-mi mie să fiu cinstit, era din nou să mă duc la
fund”.
Ca niciodată până atunci: „Mă hotărâsem chiar să-mi pun
capăt vieţii”.
Groaznic! Dar omul cu bunăvoinţa în sânge e salvat în
ultima clipă: „Când un zeu binefăcător m-a readus la prima mea
meserie”.
A avut până şi el o astfel de primă meserie? „Mi-am lua
trusa şi cureaua şi lăsând proştilor fumurile cu care se hrănesc
(expresiv acest „lăsând proştilor fumurile cu care se hrănesc”,
subl. n. s. – E.V.N.) am lepădat în mijlocul drumului ruşinea, prea
grea pentru un călător (desigur, ruşinea de a fi doar ceea ce
presupuneau cele două ustensile, subl n. s. – E.V.N. şi am pornito din loc în loc, bărbierind oamenii şi trăind, în sfârşit, fără grijă”.
Ceea ce urmează este o lapidară evocare a piesei al cărei
prota-gonist a fost înaintea acesteia: „Un gentilom cu vază trece
prin Sevilla; mă recunoaşte, îl însor”. Podul către trecut este
ridicat şi revine (şi cu el odată şi noi) în prezent: „Şi drept
răsplată că şi-a dobândit soţia, vrea să mi-o fure pe a mea”.
Ce-i oferă prezentul? Ca întotdeauna: „Frământări,
încurcături”. Mai grav: „Sunt gata-gata să cad în prăpastie”.
Ironia care-l însoţeşte, ca o zână bună, e mărinimoasă şi
de data aceasta: „În clipa când era să mă căsătoresc cu propria
mea mamă, părinţii îmi sosesc unul după altul. (Se ridică
înfierbântându-se) Câtă vorbă! Câtă tevatură! El e! Ba tu eşti! Ba
noi suntem! Ba nu suntem noi! Dar atunci cine? (cade din nou pe
bancă)”.
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Tonul grav e repus în drepturi: „Ciudată înlănţuire de fapte!
Cum de mi s-au întâmplat toate astea? Şi de ce tocmai astea şi nu
altele?”
O licărire, ca o revelaţie: „Cine mi le-a ursit oare?”
Şi această prea frumoasă definiţie a vieţii. O redăm,
folosind dispunerea în versuri albe (dispunere care ne aparţine),
pentru a-i sublinia atât caracterul poetic, cât, mai ales, caracterul
de amplă generalitate pe care-l poate avea:
„Nevoit să bat drumurile fără să ştiu,
aşa cum le voi părăsi fără să vreau,
le-am presărat pe cât am putut cu florile veseliei mele;
spun veselia mea, fără să ştiu dacă e a mea, mai mult decât
restul,
tot aşa cum nu ştiu nici măcar cine e acest eu, de care
vorbesc:
o înmănunchere întâmplătoare de părţi necunoscute;
o fiinţă slabă şi tâmpită;
un mic animal nebunatic;
un tânăr pătimaş, însetat de viaţă şi de ale ei plăceri
şi făcând totul pentru a trăi:
stăpân aici, servitor colo, după voia soartei;
ambiţios din mândrie,
harnic de nevoie
şi leneş... din plăcere;
orator după împrejurare,
poet de voie bună,
muzicant din întâmplare
şi îndrăgostit din nebunie, din înflăcărarea tinereţii.
Am văzut tot, am făcut de toate,
Am trecut prin toate.
Apoi iluzia s-a spulberat şi desmărginirea...
Desmărginirea... Suzon, Suzon, Suzon! Cât mă
chinuieşti!”.
E clipa când Figaro aude paşi. De data aceasta chiar vine
cineva. „iată clipa deznodământului” spune şi se retrage în planul
întâi, din dreapta scenei, ne indică autorul.
Da. A venit, şi în ce ne priveşte, deznodământul...
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După toate cele expuse să ne mai mirăm oare că Nunta lui
Figaro şi autorul ei Beaumarchais şi-au învins epoca, că au
prevestit viitorul apropiat (şi nu numai pe acesta), şi au ajuns până
în zilele noastre? Teferi, tineri, ca acum mai bine de două sute de
ani. Şi că zilele noastre i-au întâmpinat cu „pâinea şi sarea”
cuvenite unor oaspeţi cum puţini pot fi?
Ei ne sunt oaspeţi pentru că zilele noastre nu sunt decât o
haltă oarecare de pe parcursul lor în Nesfârşire...
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FLORINA MARIA BĂCILĂ

TERMENI DIN CÂMPUL SEMANTIC
AL SUBSTANTIVULUI DOR ÎN POEZIA LUI
TRAIAN DORZ (III)
Căutarea lui Dumnezeu prin dor (în direcția unei aspiraţii
excepţionale, întregite de iubirea pentru El şi de certitudinea
revederii) este conturată, în unele poezii, prin intermediul unor
structuri ample cu propoziţii comparative de egalitate, care
creează, dincolo de simetria strofelor sau de sinonimiile posibile,
imagini inedite ale contemplaţiei, cu rol în organizarea progresivă
a mesajului – expresie a unor trăiri adânci, oglindite de nevoia
despovărării în tihnă (cf. Matei 11: 28-30), de starea de linişte a
firii şi de odihna primordială: „Când inima-mi zdrobeşte / pustiul
şi-apăsarea, / durerea-mi Te doreşte, / Iisuse, cum doreşte /
ocnaşul liberarea. // Când viaţa mea-nsetată / din harul Tău sadapă, / cu dor adânc Te cată, / Iisuse,-aşa cum cată / un cerb
izvor de apă.” (CCm 114, Când ochii-n Sus); „Mai mult decât
aşteaptă / un mugur primăvara, / mai mult decât doreşte /
înstrăinatul ţara, // Să Te dorească, Doamne, / tot sufletul din
mine, / să nu pot nicio clipă / trăi decât cu Tine! // [...] // Cum
luptătorii, slava / şi cei viteji, cununa, / – să Te doresc, Iisuse, / pe
Tine-ntotdeauna.” (CCm 173, Mai mult decât...); „Cum zorii
cheamă ziua / şi-amurgul cheamă luna, / cum vulturul, nălţimea, /
cum muntele, furtuna, / cum dorul, revederea... / – aşa Te chem
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întruna, / să fiu cu Tine, Doamne, / al Tău pe totdeauna, / în jertfă
şi-n iubire, / cu Tine să fiu una – / să-mi fii pe veşnicie / şi Capul,
şi Cununa.” (CCm 11, Cum zorii cheamă ziua).
Dorul, atât de intens perceput de eul auctorial, determină
cea mai mare transfigurare – dovadă de netăgăduit a comuniunii
cu Cerul, a unei iubiri delicate, nefireşti (în sensul concret al
cuvântului), semn al unei vieţi de credință purificate,
îndumnezeite, mereu în luptă cu sinele începând chiar din clipa
care declanșează transformarea sufletească decisivă – moment
unic, încadrat de poet într-o construcție plastică implicând o
comparaţie aparent simplă, dar deosebit de expresivă, cu
rezonanţe în creația populară: „Un mugur s-a-ntâlnit cu-o rază /
şi-nfioraţi au tresărit, / din sfânta lor îmbrăţişare / o dulce floare-a
răsărit... // Tot astfel când, Iisuse Dulce, / sărmanu-mi suflet Te-a
aflat, / în setea lui de-o veşnicie, / cu-atâta dor Te-a-mbrăţişat.”
(CCm 85-86, Un mugur). Sentimentul ajuns la cote înalte –
conştientizat prin „mărturia comuniunii adânci, duioase şi lucide”
[22], prin înţelegerea profundă, integratoare, a unui fel de a fiinţa
– e redat, în poezii cu caracter programatic, sub forma unor
sintagme metaforice trimiţând la atingerea punctului apoteotic al
împlinirii în intimitatea unei revederi definitive (surprinzătoare
pentru cei neavizaţi), „acea experienţă elevată şi indicibilă care îşi
creează propriul limbaj poetic” [23]: „Al Cerului Cântec nespus
de frumos, / odată, demult, mi-ai cântat / şi Glasul Tău dulce,
adânc şi duios, / de-atunci m-a legat, m-a legat. // Simţit-am pe
suflet sărutul Tău blând, / preasfânt, fermecat, îngeresc, / deatuncea, Iisuse, Te caut plângând, / de-atunci Te iubesc, Te
iubesc. // Pe braţul Tău dulce odată-am plecat / truditul meu gând
să-l alin / şi după odihna ce-atunci am aflat, / Iisuse, suspin şi
suspin. // Cuvântul Tău dulce şi cald l-am primit, / Iisuse, odată,
demult, / de-atunci, însetat, fermecat, fericit, / eu doresc şi doresc
să-L ascult. // Fiinţa mea-ntreagă, Iisuse, Te vrea, / de Tine-nsetez
şi doresc; / Viaţa, Lumina şi Dragostea mea, / Iisus, Te iubesc, Te
iubesc!...” (CCm 68-69, Al Cerului Cântec). „În faţa dorului se
deschid dimensiunile indefinite şi indefinit de fermecătoare ale
persoanei dorite. Dorul descoperă taina negrăită a persoanei
dorite” [24] și, astfel, sufletul conştientizează acut imposibilitatea
de a-și orândui viaţa în afara lui Dumnezeu. Ca atare, imaginile
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vii care descriu paroxismul pasiunii şi trăsăturile Celui Drag nasc
versuri memorabile, pentru plăsmuirea cărora se apelează la
transpunerea unor puternice senzaţii de natură organică (prin
termenii utilizați cu înțeles figurat, trimițând la ideea de dor
nestăvilit, puternic, de pasiune arzătoare, de năzuință stăruitoare),
prin îmbinarea vizualului cu auditivul şi tactilul, în sensul
atingerii spiritualizate, menite să reconstruiască binele interior (în
direcţia comuniunii interpersonale) şi, mai ales, să reorienteze un
traseu existenţial.
„Ceea ce subliniază atât poeţii mistici, cât şi comentatorii
lor este faptul că poezia mistică e rodul unei viziuni, al unei
revelaţii care îşi găseşte singură modalităţile de expresie, dincolo
de controlul şi voinţa autorului.” [25]. Într-adevăr, Hristos –
„Iubitul sufletului” (CCm 38, Lumina veşniciei noastre; CCm
135, Iubitul sufletului meu; CCm 155, Ce Nume Scump...) – e
înfăţişat în frumuseţea-I incomparabilă, cu pasiune sacră şi
adoraţie nesfârşită, într-un mod de concepere interiorizată,
transpus prin intermediul unor versuri ce relevă artistic ideea de
superlativ absolut cu ajutorul unor acumulări sugestive: „Unde-i
Domnul meu, o, unde-i, / inima mea-L cată, / după El cu dor
aşteaptă / viaţa mea-nsetată – / arde, cheamă şi aşteaptă viaţa
mea-nsetată. // [...] // Legănatu-m-au odată / dorurile Sale / şi deatuncea nu-i pe lume / nicio pernă moale – / nu-i în lumea astantreagă nicio pernă moale. // [...] // Mi-a sfinţit odată faţa /
dulcea-I sărutare, / dorul după El de-atuncea / creşte tot mai
mare – / fără margini, fără moarte, creşte tot mai mare.” (CCm
149-150, Unde-i Domnul meu?). În felul acesta, dorul copleşeşte
și învinge limitele existenţei comune (inclusiv spaţiul şi timpul, în
care Cel depărtat vremelnic e, de altfel, mereu prezent, prin
modul cum relaţionează cu cel „înlănţuit” de dor, într-o
experienţă de excepție), prelungindu-se înspre eternitate:
„Distanţa de persoana iubită te face să nu-ţi mai aminteşti decât
de cuvintele şi mişcările ei prin care ţi-a arătat iubirea şi să le dai
acestora nişte proporţii de mare adâncime.” [26]. În consecinţă,
răspunsul uman la întâlnirea cu Dumnezeu, prin închinarea în
diferite forme, conduce, cu necesitate, la transformare lăuntrică şi
exterioară [27], la sfinţenie şi sfinţire, la neprihănire, conduită
morală, practicare neîncetată a virtuţilor, într-un proces de înnoire
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a minţii şi a inimii, de înălţare către Dumnezeu, până la
asemănarea cu El.
Alteori, dorul se asociază cu simbolul luminii divine (ca
reflectare a iubirii Creatorului), descoperită pe treptele rugăciunii
și percepută cu intensitate specială în clipele extatice, când duhul
„arde” fără încetare în fața Lui, când „se deschid, devenind
iubitoare şi zâmbitoare privirii noastre, adâncurile subiectului
iubit. E o cunoaştere mai presus de cunoaştere [...]. În acele clipe
ne scufundăm în indefinitul iubitor al inimii lui, uitând de noi
înşine.” [28]; iată, în acest sens, un poem în care se pot identifica
analogii cu textul biblic din Amos 8: 11 (referitor la setea de a
asculta Cuvântul lui Dumnezeu şi la nevoia de a se hrăni din el),
în construcţii ce iniţiază adresarea interogativă a eului auctorial
spre Hristos: „Din strălucirea Ta, Iisus, / mi-ai dat o mică rază / –
cum să-mi ajungă oare-atât / când sufletu-nsetează? // Din a’
iubirii mări de har / mi-ai dat un strop odată / – cum să-mi ajungă
oare-atât, / când viaţa-mi arde toată? // Cum o clipită ar putea /
să-mi sature pustia, / când golul inimii întreg / nu-l umple
veşnicia? // Doresc şi chem, şi-aştept s-ajung / Comoara
nesfârşită, / ca setea inimii deplin / să-mi poată fi-mplinită. // Caş vrea să nu mă mulţumesc, / cât anii mei vor ţine, / cu mai puţin
sau cu mai mult, / Iisus, decât cu Tine.” (CCm 154, Din
strălucirea Ta).
De asemenea, în unele dintre fragmentele citate, se pot
identifica ecouri ale câtorva pasaje din psalmii biblici care
exprimă în chip minunat setea sufletului (Psalmul 41: 1-2;
Psalmul 62: 2; Psalmul 83: 2; Psalmul 142: 6), certificând faptul
că Dumnezeu este singura sursă a tuturor celor necesare pentru
viaţă, motiv pentru care El „doreşte ca goliciunea emoţională şi
spirituală să îi motiveze pe oameni să descopere harul Său.” [29]
(cf. Isaia 55: 1-3; Ieremia 2: 13). De altfel, „setea este deseori
folosită în mod figurat în Scriptură pentru a reprezenta
neîmplinirea spirituală sau căutarea pasionată după Dumnezeu.
[...] O astfel de sete sufletească, deşi dureroasă, este o condiţie
necesară pentru creştere spirituală, pentru că oamenii trebuie să Îl
dorească pe Dumnezeu înainte ca El să li Se ofere.” [30]. Aceste
semnificaţii se disting și într-o altă poezie cu construcţie
simetrică (mizând, în prima parte, tot pe comparații de egalitate,
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organizate progresiv), dedicată fiinţei mistuite de dor, pătrunse de
dragoste, care-şi caută plenar traiectul ascensional prin rugăciune,
creaţie, jertfă, linişte interioară, cu adânca încredinţare că numai
prin desprinderea de povara materialităţii copleşitoare îşi va
satisface nevoia de mântuire şi desăvârşire (cf. Matei 5: 6; Ioan 4:
14 şi 7: 37-39): „Cum cerbul după ape, în caldele amiez’, / de-a’
Tale dulci izvoare, Iisuse, însetez. // Cum cel sfârşit tânjeşte dupal odihnei miez, / de pacea Ta curată, Iisuse, însetez. // Cum
duhu-n rugăciune, când pe genunchi veghez, / din inima întreagă,
de Tine însetez. // Când fruntea-nsângerată pe cruce mi-o aşez, /
cu dor, cu foc, cu lacrimi de Tine însetez. // Cu cât mai mult prin
locuri străine înserez, / tot mai profund de Tine, Iisuse, însetez. //
Iar azi, când simt mai grele a’ lutului obez’, // ca lanul ars de
ploaie, de Tine însetez. // Doar când voi fi-n odihna iubirii-n care
crez, / voi şti că am Izvorul – să nu mai însetez!” (CCm 98, Cum
cerbul după ape).
Foamea şi setea spirituală asupra cărora se focalizează, în
mod metaforic, asemenea poeme demonstrează faptul că eul liric
se află, alături de comunitate, într-o aşteptare al cărei final
coincide cu îndeplinirea unei misiuni, dar şi cu marea întâlnire
menită să elibereze, să răplătească fidelitatea față de principiile
divine: „Lasă-mă mereu, Iisuse, / să Te văd şi să Te-ascult, / căci
flămânda mea iubire / Te doreşte tot mai mult!” (CCm 86, Lasămă mereu); „De-atâta timp de lungă despărţire, / împrăştiaţi,
tânjim şi însetăm; / ah, adă Tu dorita întâlnire, / ascultă-ne, Iisuse,
Te rugăm!” (CCm 88, Gem inimi). De aceea, în unele versuri,
dorul capătă alte dimensiuni; el doare, aduce cu sine plânsul,
suferința în clipele de ariditate sufletească, în mijlocul
înfrângerilor inerente (cf. Iov 19: 27; Isaia 26: 9), dar și invocarea
ajutorului de Sus pentru a-L simţi alături pe Cel ce vindecă toate
rănile şi alungă orice urmă de tristeţe, păstrând vie, frumoasă şi
neumbrită de nicio teamă amintirea melancolică, omniprezentă, a
fericitei speranţe izbăvitoare: „Mi-ai arătat frumseţea şi harul
fericirii / cum unui ars de sete i-arăţi un strop de apă, / – de ce deatunci, în dorul şi-n chinul ne-mplinirii, / nădejdi făr-alinare tot
sufletul mi-l sapă? // O, Tu mă vezi, Iisuse, strigând zdrobit spre
Tine / din mijlocul atâtor dureri sfâşietoare; / – când mi-ai scăpat
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viaţa de-atâtea ori cu bine, / de ce acuma singur mă laşi în luptă,
oare?” (CCm 123, M-ai izbăvit).
După cum se observă, accepţiile substantivului dor (folosit
în structuri meditative sau cu rol de adresare din poezia lui Traian
Dorz) se înscriu pe coordonatele semantice inițiale, binecunoscute şi înregistrate în dicţionarele explicative, însumând
diferite aspecte ale polivalenţei şi complexităţii dorului prin
sinonimie cu nostalgia, iubirea, durerea, aspirația, melancolia
profundă etc. şi în asocieri expresive cu verbele a dori – uneori,
cu regim prepoziţional mai puţin obişnuit –, a chema, a aştepta
ori cu substantive, adjective sau participii din aceeaşi sferă. Prin
gradul lui imens de specificitate, dorul e simţit atât de apropiat
fiinţei umane, încât aceasta nu poate fi înțeleasă în afara lui,
creându-se, astfel, veritabile punţi de legătură între metafizic şi
concret, într-o tensiune şi o vitalitate creatoare în continuă
ascendență.
Peste aceste ecouri ale emoţiei poetice convertite în ritmuri
interioare, ce conduc la conştientizarea acută a efemerităţii,
planează dorul „mai presus de fire” al poetului, care nu se traduce
exclusiv prin gândul pătrunzător de a se stinge din lume, ci
presupune cufundarea în desfătarea eternă, asigurată de prezenţa
Divinităţii – aici şi Dincolo. Dorul e punctul genezei şi capătul
existenței, energia care atrage permanent omul în viaţă, dar îl
călăuzeşte spre dimensiunea veşniciei; în consecință, „nostalgia
paradisului nu mai e dorul de casă sau dorul de țară din această
lume, ci dorul de patria cerească a spiritului nemuritor” [31],
năzuința de a învinge distanța „de la imperfecțiune la perfecțiune
și de la moarte la nemurire.” [32].

NOTE
[1] Vezi Traian Dorz, Hristos – mărturia mea, ediţia a II-a,
Sibiu, Editura „Oastea Domnului”, 2005, p. 433.
[2] Puiu Ioniţă, Poezie mistică românească, Iaşi, Institutul
European, 2014, p. 205.
[3] Ioan Kovalevsky, Fericiţii nebuni pentru Hristos. În
româneşte de Boris Buzilă, [f.l.], Editura Anastasia, 1997, p. 6.
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[4] Trimiterile la textele biblice din lucrarea de faţă conţin titlul
cărţii respective, urmat de numărul capitolului şi al versetului / al
versetelor la care se face referire.
[5] Spre a nu îngreuna parcurgerea notelor, am optat pentru
indicarea, în text, a trimiterilor (cu abrevieri) la volumul Cântarea
Cântărilor mele (aparţinându-i lui Traian Dorz), din care au fost
selectate secvenţele lirice, urmate de numărul paginii / paginilor la care
se află fragmentul respectiv şi de titlul poeziei. Toate sublinierile din
versurile citate ne aparţin.
[6] Vezi Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de
simboluri, volumul 1, A – D, Bucureşti, Editura Artemis, 1995, p. 387388, s.v. crin.
[7] Vezi DLR, MDA, DEX, s.v. În vechime însă, a dori nu avea
sensul bine-cunoscut în comunicarea curentă şi înregistrat în
dicţionarele explicative uzuale, ci unul menit să-i evidenţieze
etimologia: „a trăi starea de dor”, „a trăi întru dor” – vezi G. I.
Tohăneanu, Teodor Bulza, O seamă de cuvinte româneşti, Timişoara,
Editura Facla, 1976, p. 48.
[8] Ivan Evseev, Simboluri folclorice. Lirica de dragoste şi
ceremonialul de nuntă, Timişoara, Editura Facla, 1987, p. 145.
[9] Idem, ibidem, p. 145.
[10] Titiana Dumitrana, Teme biblice reflectate în literatură,
Timişoara, Editura World Teach, 2009, p. 203.
[11] Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului. Ediție cu un studiu
introductiv de Dumitru Stăniloae. Postfață și note de Magda Ursache și
Petru Ursache. Fișă bibliografică de Alexandru Cojan, Iași, Editura
Moldova, 1994, p. 243.
[12] I. Coteanu, Dorul, personaj de mit?, în * * *, Semantică și
semiotică, sub redacția acad. I. Coteanu și prof. dr. Lucia Wald,
București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, p. 237.
[13] Vezi Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase şi
arhetipurilor culturale, Timişoara, Editura „Învierea”, 2007, p. 176,
s.v. dorul.
[14] Dumitru Stăniloae, Reflecţii despre spiritualitatea poporului
român, Bucureşti, Editura Elion, 2001, p. 104.
[15] Puiu Ioniţă, op. cit., p. 208.
[16] Titiana Dumitrana, op. cit., p. 200.
[17] Cornel Toma, Postfaţă la Zorica Laţcu-Teodosia, Poezii,
ediţia a doua. Cuvânt-înainte de Teofil Părăian. Ediţie îngrijită şi
postfaţă de Cornel Toma, Bucureşti, Editura Sophia, 2008, p. 272.
[18] Puiu Ioniţă, op. cit., p. 205-206.
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[19] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 103.
[20] Vezi DLR, MDA, DEX, s.v. dorință.
[21] Traian Dorz, Prietenul tinereţii mele, Sibiu, Editura „Oastea
Domnului”, 2009, p. 121.
[22] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 104.
[23] Puiu Ioniţă, op. cit., p. 207.
[24] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 105.
[25] Puiu Ioniţă, op. cit., p. 207.
[26] Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 163.
[27] Vezi Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman
III (editori), Dicţionar de imagini şi simboluri biblice, Oradea, Casa
Cărţii, 2011, p. 935, s.v. sfinţenie.
[28] Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe,
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 2002, p. 384.
[29] Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III
(editori), op. cit., p. 927, s.v. sete.
[30] Idem, ibidem, p. 927, s.v. sete.
[31] Nichifor Crainic, op. cit., p. 244.
[32] Idem, ibidem, p. 250.
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MARIA OCTAVIAN PAVNOTESCU

ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
„Cartea mareelor”, E. P. L., 1964; „Omul cu compasul”, E.
P. L., 1964; „Seminţia lui Laokoon”, Editura Tineretului, 1967;
„Ipostaze”, Editura Tineretului, 1968; „Lampa lui Diogene”,
Eminescu, 1970; „Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte”, Cartea
Românească, 1972; „Versuri”, Eminescu, 1972; „Cele mai
frumoase poezii”, Albatros, 1973.
Ştefan Augustin Doinaş se manifestă ca un poet remarcabil
prin baladele scrise în perioada sibiană a „cercului literar” şi
republicate în volumul „Omul cu compasul”, după ce editase
„Cartea mareelor” - 1964. Critica a remarcat observaţia subtilă,
viziunea plastică, relatarea ca abordare a unei problematici foarte
apropiate de realitate în volumul citat.
Căzută în desuetudine sub asaltul mişcării moderniste, balada
redevine o specie productivă în poezia românească în deceniul al Vlea prin cei mai talentaţi constituenţi ai cercului literar: Radu
Stanca, Şt. Aug. Doinaş, Ioanichie Olteanu. Fiecare din aceştia o
reactualizează în felul său: Stanca - prin procedee specifice artei
teatrale, Olteanu – printr-un epos de sursă folclorică, Doinaş printro perfecţiune formală îndatorată marelui clasicism trecut prin
Mallarmé, prin parnasianism, prin Ion Barbu, modernizat şi prin
Rilke. Universul baladelor lui Doinaş aminteşte de cel al Greciei
elenistice, cu o vegetaţie mediteraneană dimensionată fantastic,
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cosmicizată, cizelată până la filigran de un meşteşugar însetat de
„forme perfecte”. Baladele lui sunt meditaţii, elegii, poeme ale
iubirii. Barbizând, Doinaş caută misterele eleusine: „unde-s
ţărmurile... Nu-s/ Doar azurul jos şi sus/ datină pe valuri creţe/
tulburată frumuseţe,/ ani de fum, bani de foc/ osie de vis a lumii/ ei
în linguşirea spumei/ ard rotindu-se pe loc.” („Marea”). Rolf, din
poemul „Nunta”, va realiza cunoaşterea tainei nunţii în moarte,
înfăşurat de apele mării înspumegate: „Apoi sări în marea
spumegată/ îmbrăţişând-o îi cuprinse gura/ o frunză vânătă şi
îngheţată”.
Modul clasic nu exclude abordarea unor motive şi exprimarea
unei sensibilităţi de substanţă romantică. Doinaş se identifică cu
eroii cântaţi, adoptă bunăoară, ipostaza lui Alexandru „refuzând
apa”, a voievodului, a cavalerului, a prinţului din Levant care „a
văzut idei”.
Peisajul fizic şi spiritual variază; universul realizat în imagini
expresioniste dă sentimentul sfârşitului în „Alexandru refuzând apa:
„Un soare imens, fioros policandru/ rănea alburiul zenitului fiert”.
Poetul cosmicizează o arşiţă interioară, menită să purifice lumea;
soarele parcă a topit văzduhul, zămislind o nouă geografie care
poartă pecetea păcatului. Dar Alexandru nu-şi potoleşte setea şi
călăreţii aclamă: „Atunci călăreţii strigară în cete,/ şi stânci licărind
repetară: - De-acum/ noi nu mai cunoaştem nici foame, nici sete/ şi
nici oboseala de luptă sau drum./ Şi du-ne, Stăpâne, de-acum unde
vrei:/ Cu tine noi nu suntem oameni, ci zei!”
Voievodul sau cavalerul este aşteptat de domniţe în
„cerdacuri sihastre” şi ele spun „/ că-n ţările de jos, în vechiul burg,/
încins cu holde arse de pelagră/ fantoma lui se plimbă, în ceasul
murg/ şi poartă în loc de ochi o floare neagră. („Trandafirul
negru”).
În „Mistreţul cu colţi de argint”, Fata Morgana (, mirajul
ideii) îl va ucide pe prinţul din Levant, care murind, aude un sunet
de corn, asemenea eroului din „La Chanson de Roland”, dar numai
pentru o clipă: „Să suni până mor către cerul senin/ atunci asfinţi
după creştete luna/ şi cornul sună însă foarte puţin.” Un sentiment
nostalgic cuprinde baladele, care sunt elegii ale neîmplinirii;
fecioarele îşi pierd frumuseţea în unde („Elegie”); feciorul, sluga lui
„Crai de ghindă”, aşteaptă, trist şi tăcut, porunca; grădinarul poartă
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în el povara unui vis: „ca un cer închis” („Trandafirul negru”).
„Acela-care-nu-se-teme-de-nimic” va fi răpus de „cel ce aşteaptă
nemişcat, stăpân pe sine şi pe vreme!”; omenirea poartă pecetea
păcatului, pentru că actul creaţiei are la origine desfacerea monadei
umane, androginul; femeia face parte din trupul bărbatului, ea este
jumătatea din om, dorită de cealaltă „ce se duce după ea”.
Tonul elegiac este alimentat de un straniu sentiment al morţii
ce traversează mai toate baladele. Moartea se impune ca un
imperativ al cunoaşterii sau al înfrângerii; grădinarul („Trandafirul
negru”) va putrezi în mlaştini, Craiul de Ghindă este un mesager al
morţii - dragostea lui este similară extincţiei: „Ucide copiii ce-mi
seamănă mie/ să nu mai cadă spiţa prin timp”. Fecioarele îşi pierd
frumuseţea prin moarte sau, dimpotrivă, ea le purifică (ca elemente
ale dezagregării biologice sunt invocate apa şi focul). „Că trupul
nostru dispărea în unde,/ dar frumuseţea trupurilor nu”. „Acela-cenu-se-teme-de-nimic” este înfrânt de oprelişti transcendentale:
„într-un avânt nemărginit/ cu braţu-ntins spre-al zilei astru,/ ca spreun vrăjmaş închipuit/ el odihnea neînsufleţit”
Natura devine, ca la romantici, cutia de rezonanţă a unor stări
sufleteşti; când Regele Pescar era bolnav, văzduhul era „tras prin
tină, un sclav”, vântul era „galben în risipă, pecinginea se lăfăia-n
dojană, pădurile schelete care ţipă”; dar când Parsifal întreabă de
„misticul potir”, codrii înfrunzesc, apele cântă ca o liră, cerul este
verzui, pomii sunt lunateci” etc. Printr-o asemenea particularitate,
într-o perioadă de sufocare a lirismului în cătuşele politicului,
baladele au fost candele aprinse ale poeziei adevărate care emiteau
lumini şi umbre, transmiţând misterul inefabilului poetic.
Depăşind perioada baladelor, Doinaş se apropie tot mai mult,
ca structură poetică, de Al. Philippide şi G. Călinescu, nu numai în
sensul organizării şi elaborării poeziei, ci şi în conceperea actului
poetic ca fenomen de cultură. Spunerile includ şi jocuri de cuvinte:
„Cadavrul pelerin/ plutea deasupra lumii – balerin/ întins ca să-şi
purifice sandala,/ pe spini şi pe cuvinte alandala”.
Baladele scrise în această perioadă implică, asemenea celor
precedente, dar cu mai multă meditaţie şi poate mai gravă, mai
metaforic exprimată prin cultivarea simbolului, a alegoriei, a
parabolei. „Cerbul invizibil” reprezintă aspiraţia noastră spre
absolut: „unde calcă el nu se cunoaşte./ Numai umbra lui în lună
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paşte”. Balada „Cerbul invizibil”, scrisă în 1962 şi publicată în
1974, pare a fi fost cizelată-n timp, pentru că îi lipseşte epicul cu
desăvârşire. Am mai putea cita „Hercule ridicând cerul pe umeri”,
„Măria sa puiul de cuc”, „Orologiu de gheaţă”, „Don Juan în
declin”, scrise în 1942, 43, 44 şi reluate în 1966.
Baladele sunt mai rare în perioada 1965-75, deşi sunetul lor
se face auzit în poemele ale căror motive de meditaţie ar fi: izvorul
şi ţărâna, luna şi soarele, arderea, somnul, sărutul, vârsta. Scrie
poeme despre Kandinsky, Delaunay, Chagall, Chirico, fără emoţie,
încercând să sublinieze ceea ce este mai caracteristic în arta lor.
Unele poeme transcriu şi emoţii generate de momente ale spaimei,
ale iubirii şi ale morţii: „pasul acela, palidul, unde-i?/ o, fragil
străveziu,/ zilnic mi-l fură-n cearcănul unde-i/ marea, târziu.”
Poemele devin descriptive, fără strălucire, în perfecţiunea
formei şi a includerii ideii, dar şi narative. Volumul antologic
„Versuri” (1972) cuprinde poeziile grupate-n cicluri: „Cântece de
dragoste”, „Balade”, „Omul cu compasul”, „Sonete”, „Devorantul
Cronos”, „Voluptatea limitelor”, „Paralele lirice”, „Poeme”, „Piscul
sau descrierea poeziei”, „Impresii din copilărie”, titluri care
confirmă înmănuncherea poeziilor în cadrul unui comentariu
filozofic, a unei confesiuni uşor elegiace, sau simpla demonstraţie
distantă şi rece.
Critica a semnalat elementul pictural existent în poezia Iui
Doinaş; Eugen Simion demonstrează monumentalul dezvăluit de
poezie: „Simţul grandiosului ordonat şi o vocaţie a statuarului”.
În ciclul „Piscul sau descrierea poeziei”, poemul „Cuvintele”
desemnează calităţi importante, vaste ale sunetului: „Dumnezeul
sunetului”, „despre o fisură a vocalelor” sunt fragmente care ne
trimit la reliefarea condiţiei poetului şi a poeziei. Poetul caută
cuvintele „mume”, cuvintele „sacre”, în contrast cu sunetele moarte
din care nu se mai poate crea marea frază („Oracolul mut”).
Cuvintele devin toate menite să reziste în faţa timpului
(„Structură”).
În ciclul „Voluptatea limitelor”, principiul clasic al
perfecţiunii înţelese ca fapt precis conturat şi împlinit e trăit intens:
„Ah! Unde-i timpul cald când orice gest/ era îmbrăţişare sau
ofensă!/ Azi soarele minunilor s-a stins./ Iar armonia muzicii de
sfere/ cu strune rupte tinde-n necuprins/ o plasă uriaşă de tăcere”.

62

Ştefan Aug. Doinaş poetizează frecvent motive ce ţin de
universul clasic, setea de echilibru şi dezvăluirea livrescă a unei
întregi Helade mitice: Venus, Achile, Apollo, Orfeu, Demetrios,
Pan, precum şi întâmplări intrate în mitologie. Într-un poem, „Eu şi
vechii greci, cheamă modele şi întâmplări exemplare; o recreează
pe Venus, întrece broasca ce-l ţinea pe Achile în lanţuri, îl învinge
pe Chiron, îl şi întrece pe Orfeu, dar nu realizează certitudinea
depăşirii de sine.
În unele poeme, elementele universului terestru sunt pretexte
de meditaţie, construcţia este clasică: se enunţă decorul, pentru ca
apoi să se refacă relaţia cu ideea sau cu sentimentul la care se
raportează. De exemplu, papura şi salcia surprinse în amiază, întrun timp când, cum spune Ion Barbu, ceasurile sunt încolăcite, îi
creează o stare de oboseală: „Tânjind în orizontul nostru mic,/
suntem sătui de dragoste şi moarte/ şi n-aşteptăm nimic”.
Doinaş creează eroi fantastici, pantagruelici, cum ar fi
negustorul de zăpadă, prin al cărui ochi stâng trec lebede cu sănii şi
prin cel drept stânci de argint. Poetul nebun, negustor de zăpadă,
aduce iarna sălbatică pe care copiii o mai vor, acum în prag de
primăvară.
Poetul comunică sentimentul dăruirii, altfel decât a făcut-o
autorul „Mărului de lângă drum”.
(Din volumul „O viziune a poeziei”, Junimea)
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PAVEL ŢUGUI

TRATATUL ROMÂNO-UCRAINEAN
ŞI INTERESUL NAŢIONAL (III)
Textul
Declaraţiei
societăţilor
cultural-ştiinţifice
(Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Societatea
Culturală „Ţinutul Herţa” şi altele) a fost discutat apoi cu
ministrul de externe, cu negociatorul-şef D. Ceauşu, cu
reprezentanţi ai preşedintelui şi Guvernului României, cu şefii
grupurilor parlamentare PNL, PNŢCD, PSDR, UDMR. Grupul
parlamentar al PD a refuzat orice întâlnire, refuz însoţit de
acuzaţia că susţinem „teze naţionaliste”(?!). Parlamentarii
partidelor din Convenţie au acceptat obiecţiile şi propunerile
formulate în Declaraţie, dar au respins cererea de rediscutare a
unor articole din textul parafat, invocând ca motiv Madridul,
intrarea în NATO etc.
Reprezentanţii partidelor din opoziţie au împărtăşit integral
atât obiecţiile cât şi propunerile formulate în Declaraţie,
asigurându-ne că vor insista ca semnarea Tratatului de către
preşedinte şi premier să se amâne, iar în caz de nereuşită, vor face
tot ce este necesar pentru blocarea ratificării Tratatului în Cameră
şi Senat.
Un gest relevant a avut loc în şedinţa de guvern, în care s-a
aprobat textul parafat şi a fost trimis Parlamentului pentru
ratificare. Ministrul Sănătăţii - prof. Drăgulescu, de la Timişoara,
PNŢCD, - a cerut colegilor de cabinet să respingă textul şi să
continue tratativele cu partea ucraineană. Cererea prof.
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Drăgulescu a fost respinsă, în termeni violenţi, între alţii şi de
ministrul Transporturilor Traian Băsescu. Astfel, istoria recentă
consemnează răspunderea guvernului Ciorbea, care şi-a asumat
cedarea către Ucraina a teritoriilor româneşti: sudul şi nordul
Basarabiei, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi Insula Şerpilor cu
platoul maritim continental aferent (cu toate că membrii
guvernului aveau informaţii despre bogatele zăcăminte de ţiţei şi
gaze existente în zonă, iar prin Tratatul de la Paris, din 1947,
insula şi zona aferentă aparţineau României).
O trecere în revistă a presei timpului ar pune în dificultate
morală şi intelectuală pe unii jurnalişti, prezenţi şi astăzi în arenă.
Ne rezumăm la a evoca poziţia redactorilor de la Adevărul, care
relatau corect: „Drumul spre ratificare al Tratatului românoucrainean debutează cu un scandal monstru în Parlament. [...]
Asupra conţinutului Tratatului din care fac parte şi scrisorile
schimbate de miniştrii de Externe, există rezerve din partea
PDSR şi a celorlalte două partide de opoziţie, PUNR şi PRM, dar
şi din partea unor parlamentari ai PNŢCD” (12 iunie 1997).
Însă, ratificarea Tratatului este calificată, în acelaşi prestigios
cotidian, ca „un compromis rezonabil” [?!].
Sub această etichetă politică, preşedinţii Constantinescu şi
L. Kucima semnează la Neptun, la 2 iunie 1997, Tratatul, iar în
ziua următoare este emis Decretul, semnat de preşedintele
Constantinescu şi premierul Ciorbea, prin care se supune „spre
ratificare Parlamentului Tratatul” româno-ucrainean, „semnat la
Constanţa la 2 iunie 1997...”.
Încep demersurile pentru convingerea parlamentarilor să nu
voteze ratificarea Tratatului, deoarece, în forma aprobată de
guvern şi semnată de preşedinte, Tratatul este „un act de trădare
a intereselor naţionale ale poporului român”. Au fost formulate
şi cereri în vederea organizării unui referendum naţional, idee
justificată şi conformă cu prevederile Constituţiei. Eforturile
politico-civice ale societăţilor cultural-ştiinţifice menţionate, ale
unor colective studenţeşti, ale celor mai cunoscuţi istorici din
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Chişinău, Suceava, alături de peste 50 de
academicieni, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, s-au
materializat, la îndemnul prof. Tiberiu Tudor, în Apelul politic,
semnat de Dan Berindei, Florin Constantiniu, Gh. Buzatu,
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Nicolae Manolescu şi mulţi alţii, adresat parlamentarilor români,
cărora li se cerea să nu-şi asume răspunderea istorică a cedării
teritoriilor româneşti Ucrainei contemporane, să nu ratifice textul
Tratatului, să determine continuarea tratativelor pentru
corectarea acelor articole defavorabile României. Întâlnirile şi
discuţiile cu reprezentanţii partidelor parlamentare s-au desfăşurat
civilizat, academic, dar ferm, pe baza cunoaşterii profunde a
faptelor istorice, evidenţiindu-se dezideratul esenţial, potrivit
căruia, evoluţia viitoare a României trebuie raportată la interesele
generale concrete ale naţiunii şi nu la cele ale partidului/alianţei
la guvernare într-un moment sau altul. A fost subliniată
răspunderea istorică a conducerii partidelor, în special a celor de
la guvernare, a căror decizie va pecetlui soarta Tratatului românoucrainean. S-a apelat şi la mijloacele mass-media, de importanţă
crucială într-un asemenea moment tensionat, dar forul suprem de
conducere şi decizie privind destinul României - Parlamentul trebuia însă să se pronunţe...
La Camera Deputaţilor, ratificarea s-a făcut prin vot
deschis, cu toate că opoziţia a cerut, colegilor de la putere şi
preşedintelui Camerei, vot secret. Dezbaterile din Cameră arată
că cei mai înverşunaţi susţinători ai Tratatului au fost deputaţii
PD, dintre care unii sunt foarte vocali în viaţa politică şi astăzi,
erijându-se, făţarnic, în apărători ai interesului naţional.
Primul vorbitor care s-a opus ratificării Tratatului a fost
deputatul PDSR de Rădăuţi-Suceava, Petru Bejinaru. Poziţia
exprimată de fiecare deputat este consemnată în documentele
Camerei, arhiva fiind, pentru cercetători, o fidelă oglindă a
profilului moral al actorilor acestui moment politic dramatic din
istoria contemporană a României.
Iată rezultatul votului din 26 iunie 1997, la Cameră, privind
ratificarea Tratatului parafat, aprobat şi propus de guvernul
Ciorbea, semnat de cei doi preşedinţi:
- 165 de deputaţi - toţi din partidele la putere - au votat
pentru ratificare;
- 92 de deputaţi ai partidelor din opoziţie au votat
împotriva ratificării.
Soarta Tratatului cu Ucraina urma să se decidă în Senat,
conform Constituţiei, al cărui preşedinte era Petre Roman, deci al
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doilea om în stat, care era - încă - şi preşedintele Partidului
Democrat. S-a hotărât, după ezitări şi confruntări legate de
răspunderea ce apăsa asupra senatorilor, ca şedinţa privind
ratificarea să aibă loc în 7 iulie 1997.
Discuţiile au fost ample, unii senatori au avut intervenţii la
obiect, lipsite de scorii partinice, alţii, ca indicaţii de partid,
puerile şi lipsite de orice analiză raţională raportată la politica
externă a României faţă de Ucraina independentă, sacrificând
soarta etnicilor români din teritoriile româneşti răpite şi ocupate
în secolul trecut.
Votul exprimat în Senatul României în 1997 şi deciziile
adoptate ulterior au marcat poziţia partidelor, a politicienilor de la
conducerea instituţiilor centrale faţă de teritoriile româneşti
încorporate în anii 1940/’45 în R.S.S.Ucraina, cât şi faţă de
frontiera României la gurile Dunării, cu Ucraina independentă:
Pentru
Împotriva
Abbţineri
ratificare
ratificării
Senatori
PNŢCD 12
6
1
PNL
12
1
–
PD
21
0
–
UDMR 10
0
1
PNLCD 4
1
–
PAR
2
0
–
FER
1
0
–
PER
1
0
–
PSDR 1
0
–
Total 64
8
2
PDSR 1
29
–
PRM
0
7
–
PUNR 0
6
1
Total
1
42
1
Total
general 65
50
3
Opoziţia n-a reuşit, în urma discuţiilor cu senatorii din
partidele la putere să-i convingă pe suficient de mulţi să nu
voteze pentru ratificare, astfel că, alături de cele trei abţineri, care
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denotă imaturitate politică şi oportunism - Ticu Dumitrescu,
PNŢCD; Csapo Iosif, UDMR şi Justin Tambozi, PUNR - şi votul
senatorului PDSR Marin Dan Stelian, personaj cu lamentabilă
atitudine politică, majoritatea senatorilor a votat pentru
ratificarea Tratatului. Trebuie însă subliniată viguros atitudinea
responsabilă a celor 6 senatori PNŢCD - Petre Caraman, Mihail
Grama, Iosif Ştefan Drăgulescu, Petru Juravlea, Ioan Moisin,
Nistor Bădiceanu - şi a celor 2 senatori ai PNL, respectiv PNLCD
- Alexandru Paleologu şi Nicolae Cerveni - care au pus înaintea
disciplinei de partid propria conştiinţă, au înţeles marea dilemă
morală şi politică pe care o traversează, dezavuând, prin votul lor,
poziţia contrară interesului naţional a colegilor Petre Roman,
Vasile Blaga, Pană Dorin, Dumitrescu Cristian Sorin, Vasiliu
Dan, Feldman Alex. Radu, Căncescu A., Varujan Vosganian ş.a.,
unii prezenţi şi vocali şi astăzi în arenă, în actuala configuraţie a
eşichierului politic.
Să ne lămurim. Comportamentul unui adevărat om politic
se manifestă viguros şi îi defineşte personalitatea în momentecheie ale istoriei unui popor, a unui stat modern. Cei care s-au
opus, cei care au votat împotriva ratificării, n-au respins ab initio
încheierea unui Tratat româno-ucrainean, ci au obiectat, cu
argumente solide şi au formulat propuneri, arătând că textul este,
în unele părţi, contrar intereselor României, insistând pentru
elaborarea unui tratat cu prevederi acceptate de majoritatea
cetăţenilor români şi de românii din Ucraina şi Republica
Moldova.
Esenţial era ca, după ratificarea Tratatului, preşedintele
României, guvernul şi Ministerul de Externe să urmărească
aplicarea prevederilor stipulate în document, să constituie grupul
de negociatori privind delimitarea frontierei româno-ucrainene, să
se asigure de îndeplinirea principiilor şi normelor privind
drepturile minorităţilor, aprobate de ambele părţi, având în vedere
că în Ucraina trăiesc circa 500.000 de etnici români. Contrar
aşteptărilor, instabilitatea guvernului CDR – PD - UDMR,
scandalurile şi indolenţa unor funcţionari superiori din Ministerul
de Externe, guvern şi preşedinţie au tergiversat/împiedicat
demersul complex de aplicare a fiecărei prevederi salutare din
tratat.
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În octombrie 1997, regretatul acad. Florin Constantiniu
trăgea un semnal de alarmă, în urma informaţiilor primite de la
scriitori şi universitari români din Cernăuţi şi Chişinău. După ce
reitera erorile şi gafele guvernanţilor de la Bucureşti, privind
acceptarea textului Tratatului, demasca „diletantismul şi
incompetenţa” lui D. Ceauşu, „simplu executant” şi pe principalii
vinovaţi de la „vârful Puterii” din Bucureşti. Îl critica pe E.
Constantinescu pentru că nu face nimic în sprijinul realizării
„universităţii multietnice” la Cernăuţi şi alte „frumoase”
promisiuni şi angajamente, cerând opiniei publice româneşti să
facă „presiuni asupra guvernanţilor interesaţi numai şi numai de
rămânerea la putere”.
Trecând peste dificultăţile de care se lovea activitatea
societăţilor civice naţionale şi a partidelor din opoziţie, situaţia
aplicării clauzelor din Tratat a fost monitorizată atât din
Bucureşti, cât şi din Cernăuţi şi Chişinău, în contextul evoluţiilor
vieţii politice din Ucraina şi atitudinea faţă de etnicii români.
Relevante sunt alegerile parlamentare din ţara vecină, care denotă
orientări fundamental diferite în politica privindu-i pe români:
după câştigarea alegerilor de către formaţiunile grupate în arcul
„portocaliu”- Iuşcenko etc., etnicii români nu au fost reprezentaţi
în Rada de la Kiev, iar marea majoritate a deputaţilor-consilieri
români din organele de stat regionale şi raionale şi-au pierdut
locurile. La următoarele alegeri parlamentare, partidele din
opoziţie au înscris pe listele lor candidaţi de etnie română, astfel
că în Regiunea Cernăuţi a fost ales, pentru Radă, un deputat
român - Ion Popescu, iar reprezentanţi ai minorităţii române au
fost aleşi în organele de stat regionale, raionale şi comunale.
Monitorizarea aplicării Tratatului a ţinut seamă de
evenimentele politice din ţara vecină şi, ca atare, a ocolit orice
referire sau apreciere la acestea. Un puternic semnal de alarmă l-a
constituit ştirea privind hotărârea guvernului de la Kiev de a
construi Canalul Bîstroe, fără o consultare prealabilă,
obligatorie, conform Tratatului, a părţii române. Au venit şi veşti
privind învăţământul şi cultele, afectate de măsuri unilaterale
luate de autorităţile ucrainene. Refuzul Ucrainei de a coopera cu
România arată adevărata sa politică, în pofida Tratatului „de bună
vecinătate şi cooperare”, manifestându-se pregnant în anul 2000
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şi după aceea. Faptele sunt consemnate riguros de mass-media
românească, îndeosebi de unele cotidiane atente la evoluţia
politicii externe a guvernului PSD în preajma primirii în NATO
şi, după aceea, în desfăşurarea tratativelor de aderare la Uniunea
Europeană.
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
şi Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina” împreună cu
alte asociaţii civice şi culturale au consultat reputaţi istorici
academicieni şi au redactat, în anul 2005 şi începutul lui 2006, un
amplu document ce a fost înaintat preşedintelui României,
guvernului, conducerii Camerelor Parlamentului şi grupurilor
parlamentare.
Autorităţile erau informate că se împlinesc, la 2 iulie 2007,
zece ani de la ratificarea Tratatului româno-ucrainean, fapt ce
impune o analiză oficială pentru a aprecia rezultatele concrete ale
aplicării sale. Demersul avea în vedere clauza care prevedea că
dacă părţile contractante nu denunţă în scris Tratatul, cu un an
înainte, acesta se prelungeşte automat. De aceea, liderii
societăţilor amintite au definitivat, în ianuarie 2006, MemoriulApel, care a fost depus/înregistrat la toate instituţiile politice şi de
stat ale României, astfel ca cel târziu în mai-iunie 2006 să poată fi
luată, pe baza analizei, o decizie privind denunţarea/prelungirea
Tratatului.
Memoriul-Apel a fost publicat în România Mare, nr. 834/7
iulie şi nr. 835/14 iulie 2006, redacţiile celorlalte cotidiane
bucureştene refuzând publicarea documentului.
Iată câteva dintre constatările consemnate în MemoriulApel şi faptele petrecute de la intrarea în vigoare a Tratatului:
Memoriul-Apel arată că: «Art. 2 p. 2 [din Tratat] stipuleză:
„Părţile contractante vor încheia un tratat separat privind regimul
frontierei dintre cele două state şi vor soluţiona problema
delimitării platoului lor continental şi a zonelor economice
exclusive în Marea Neagră, pe baza principiilor şi procedurilor
convenite printr-un schimb de scrisori între miniştrii afacerilor
externe, efectuat odată cu semnarea prezentului tratat.
Înţelegerile convenite în acest schimb de scrisori vor intra în
vigoare simultan cu intrarea în vigoare a acestui tratat.»
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Negocierile româno-ucrainene privind frontiera de stat
(Delta Dunării şi Insula Şerpilor cu platoul maritim continental)
au fost torpilate de partea ucraineană - regimul Kucima şi în
continuare regimul Iuşcenko. A accepta să închei un tratat de
bază cu un stat vecin, înainte de a soluţiona problema frontierei
este o eroare politică impardonabilă. Mai mult, potrivit
prevederilor din Tratat, despre celelalte teritorii româneşti
încorporate Ucrainei nu se face vorbire în negocierile privind
frontiera de stat. Un moment încordat l-au constituit lucrările la
Canalul Bîstroe. În pofida protestelor României şi ale
organismelor internaţionale, ale unor guverne europene, a
declaraţiei în favoarea ţării noastre făcută de cancelarul
Germaniei, comportamentul agresiv şi imperial al Kievului a
continuat. S-a aflat şi despre cele două discuţii dure între
preşedinţii Ion Iliescu şi Leonid Kucima, la Istambul şi apoi la
Cernăuţi. În 2004, guvernul Năstase a protestat faţă de politica
neprietenoasă a guvernului Iuşcenko, ale cărui măsuri legislative
adoptate în domeniile învăţământului, culturii şi al cultelor
încălcau prevederile exprese ale Tratatului în privinţa afirmării
identităţii naţionale a etnicilor români, cetăţeni ucraineni. Sortită
eşecului a fost şi cererea românilor ortodocşi ca slujba, în
bisericile din fostele ţinuturi ale României, moştenite de la
strămoşi, să fie oficiată în limba română. Negociatorul Cristian
Diaconescu a prezentat oficial cererea populaţiei de limbă
română din Ucraina, dar s-a lovit de refuzul mitropolitului
ortodox de la Kiev.
Nu se uscase bine cerneala pe textul Tratatului românoucrainean, că ambasadorul V. Vasilenko, negociatorul-şef şi
partenerul lui D. Ceauşu la redactarea documentului, semnează
un amplu articol, publicat în revista Politics and the Times,
editată de Ministerul de Externe ucrainean, în care scrie despre
„expansiunea ilegală a României” la sfârşitul Primului Război
Mondial. În final, autorul afirmă: „Folosindu-se de dezintegrarea
Imperiului Austro-Ungar şi a Imperiului Rus, precum şi [de]
slăbiciunea noilor state formate, [România] ocupă ilegal, în 1918,
teritoriile etnice ucrainene din sudul Basarabiei şi nordul
Bucovinei”1.
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Autorul strecoară, cu viclenie, ideea că „dezintegrarea [...]
Imperiului Rus” ar fi fost urmată, în 1918, de formarea statului
autonom Ucraina de Vest, de a cărui „slăbiciune” România ar fi
profitat. Vasilenko foloseşte şi sintagma „teritorii etnice
ucrainene...”, în secolul XXI, făcând aluzie la prevederile unui
act-fantomă - Tratatul de pace dintre Austro-Ungaria şi Ucraina,
încheiat la 9 februarie 1918, la Brest-Litovsk, care prevedea
înfiinţarea unui nou stat în imperiu, Ucraina de Vest, cu alipirea
de noi teritorii (Galiţia, Bucovina etc.), căruia Austro-Ungaria îi
„garanta deplina autonomie naţională”2. Pentru Vasilenko,
Conferinţa de pace de la Paris (1918-1920) n-a existat - România
„ocupă ilegal, în 1918, teritorii”... Diplomatul ucrainean se face
că nu ştie că Tratatul de alianţă politică şi militară a României cu
Rusia, Franţa, Anglia şi Italia - august 1916, trasa explicit graniţa
României cu Rusia pe Prut, până la vărsarea Ceremuşului în Prut.
Deci Cernăuţiul, Storojineţul etc. reveneau României, fapt
recunoscut de guvernul Rusiei.
Cu rea credinţă, Vasilenko amestecă sudul Basarabiei - care
n-a aparţinut niciodată Ucrainei, până în 1946, când Stalin
dictează raptul - cu nordul Bucovinei, omiţând Ţinutul Herţa,
care prin ultimatumul din iunie 1940 a fost cotropit de sovietici.
Până în 1775, Bucovina a fost parte a provinciei istorice
româneşti Moldova, apoi este inclusă în Imperiul
Habsburgic/Austro-Ungar, fără Ţinutul Herţa, care a aparţinut
României, neîntrerupt, până în 1940!
Acelaşi fost negociator-şef elogiază Pactul RibbentropMolotov, negând toate deciziile politice anterioare, care-l
declaraseră nul şi neavenit. Este respinsă şi soluţionarea paşnică,
în spiritul Actului de la Helsinki, a problemei Insulei Şerpilor, cu
toate că prin Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 şi
prevederile Tratatului de pace de la Paris din 1947, România era
recunoscută ca unic proprietar al insulei şi al platoului maritim
continental aferent. Dictatul politic din 1948, la care a recurs
guvernul URSS, încălcând documente pe care le semnase, nu a
fost ratificat de România şi rămâne încă o pildă, în istoria
modernă, de rapt teritorial, la care Ucraina democrată
contemporană subscrie...
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În speranţa că vor avea câştig de cauză în privinţa Insulei
Şerpilor şi a platoului continental, ca gest de intimidare,
guvernanţii ucraineni au ameninţat, încă din 1998, cu Tribunalul
Internaţional de la Haga. Partea română nu a dat o ripostă oficială
pe măsură, nu a izbutit să determine partea ucraineană să aplice
prevederile Tratatului, iar Kievul a continuat politica de
subminare a bunei vecinătăţi, prin demararea lucrărilor la Canalul
Bîstroe.
După instalarea guvernului PSD, preşedintele Iliescu şi
Ministerul de Externe au preluat „ştafeta” tratativelor cu Ucraina,
prioritare fiind articolele 2, 8, 9, 13, 14 şi 19 din Tratat.
Guvernanţii de la Bucureşti au întâmpinat mari dificultăţi, din
moment ce abia în septembrie 2002 s-a convenit să înceapă
negocieri privind Tratatul referitor la frontiera de stat. După 19
runde de negocieri, Cristian Diaconescu, secretar de stat la
Ministerul de Externe, anunţa, în iunie 2003, definitivarea
textului Tratatului între România şi Ucraina privind frontiera de
stat, precizând că sunt necesare noi tratative referitoare la
„delimitarea spaţiilor maritime ale României şi Ucrainei în Marea
Neagră”, problemă nerezolvată de Tratatul bilateral din 1997.
Agenţiile internaţionale de presă anunţau, în mai-iunie 2003, că
„Bucureştiul se opune îndeosebi dorinţei Kievului de a crea o
zonă exclusiv economică în jurul Insulei Şerpilor, cu o suprafaţă
de 17hectare, ce a aparţinut României până în 1947”, când URSS
şi-a atribuit-o ilegal şi abuziv.
Climatul de şantaj politic a determinat România să
reacţioneze ferm, conform dreptului internaţional şi prevederilor
Tratatului din 1997: în paralel cu condamnarea acţiunilor abuzive
şi ilegale ale Kievului, s-a apelat la organisme internaţionale
abilitate pentru a interveni şi bloca construcţia Canalului Bîstroe;
s-a deschis proces la Tribunalul Internaţional de la Haga pentru
obţinerea drepturilor legitime asupra Insulei Şerpilor şi a
platoului maritim continental românesc din Marea Neagră.
Verdictul Tribunalului de la Haga a delimitat precis suprafaţa
platoului continental românesc din Marea Neagră, de mare
interes economic, dar Insula Şerpilor şi zona aferentă au rămas, în
continuare, sub stăpânire străină…
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Noul preşedinte al României Traian Băsescu declara, în
ianuarie 2005, după o vizită la Kiev, referindu-se la discuţiile
purtate anterior de preşedintele Iliescu cu Leonid Kucima, că
disensiunile apărute în relaţiile României cu Ucraina, urmare a
„încrâncenării [?] celor două regimuri” trebuie să înceteze prin
găsirea unor „soluţii raţionale, chiar dacă aceste probleme au
ajuns la Tribunalul de la Haga”. Această declaraţie oficială,
repetată şi în altă împrejurare, este cel puţin ciudată. Traian
Băsescu nu prezenta, contrar prevederilor constituţionale
referitoare la relaţiile cu statele vecine, problemele concrete
asupra cărora preşedintele Iliescu nu s-a înţeles cu liderul de la
Kiev, probleme de interes pentru românii din ţară şi pentru cei din
Ucraina. Mai mult, locatarul de la Cotroceni se grăbea să adauge
optimist: „Teoretic, momentul discuţiilor bilaterale este depăşit.”
[!?] Gravă eroare! În lunile ce au urmat, din 2005 şi 2006,
previziunile privind „depăşirea teoretică a discuţiilor” dintre
Ucraina şi România au fost infirmate...
Ucraina „portocalie” îşi continuă consecvent şi sistematic
politica intransigentă, neconformă cu prevederile Tratatului din
1997, privind minoritatatea română. Art.12/1 din Tratat prevede
aplicarea „standardelor internaţionale referitoare la promovarea
şi protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
pentru toţi, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale.” În art. 13 sunt detaliate, după model
european, principiile şi regulile privind drepturile şi îndatoririle
minorităţilor naţionale, ale românilor din Ucraina şi ale
ucrainenilor din România.
Faptele concrete petrecute în ţara vecină, în cei 9 ani de la
intrarea în vigoare a Tratatului româno-ucrainean, au determinat
elaborarea Memoriului-Apel, prin care se cerea autorităţilor să
facă o analiză privind aplicarea prevederilor din Tratat, care să
fundamenteze decizia de denunţare a acestuia. În Memoriul-Apel
sunt semnalate: încălcarea dreptului la instruire în limba maternă,
prevăzut în art. 13/5, prin obstrucţionarea repetată a editării de
manuale în limba română şi trecerea treptată la obligativitatea
studiului unor materii de bază (istoria, matematica, fizica etc.) în
limba ucraineană, măsură luată de Kiev după ratificarea
Tratatului. Discuţiile prelungite privind formarea profesorilor,
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învăţătorilor pentru şcolile primare, gimnaziale şi liceale în limba
română au decantat necesitatea înfiinţării unei şcoli cu predare în
limba română pentru învăţători şi educatori, rămasă ca deziderat.
În ultimii 9 ani s-a observat că a scăzut alarmant numărul de
şcoli şi clase cu predare în limba română. Art. 19/3 stipulează
„înţelegeri directe” între universităţi şi alte instituţii de
învăţământ, schimburi şi cercetări arhivistice etc., aspecte
importante, care nu şi-au găsit rezolvări concrete. Universitatea
din Cernăuţi urma să devină Universitate ucraineană-română, în
fiecare facultate înfiinţându-se o secţie cu predare în limba
română, după modelul Universităţii „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca. Această problemă esenţială pentru afirmarea prin cultură
şi ştiinţă a cetăţenilor ucraineni de etnie română nu s-a rezolvat.
Tratatul conţine prevederi concrete referitoare la muzee,
monumente istorice, publicaţii, unele fiind aplicate, altele blocate.
Autorităţile ucrainene practică metode inadmisibile de reprimare
a opiniilor critice ale cetăţenilor de etnie română faţă de unele
decizii ale autorităţilor politice şi de stat, inclusiv prin presiuni
economice ilegale exercitate de autorităţile locale.
La elaborarea Memoriului-Apel au contribuit, cu opiniile şi
informaţiile transmise, politicieni, buni cunoscători ai relaţiilor
României cu Ucraina, precum şi istorici academicieni, care au
sugerat ca documentul să furnizeze informaţii concrete asupra
îndeplinirii/neîndeplinirii prevederilor Tratatului de către ambele
părţi, fapt de natură să provoace o analiză oficială. Textul final al
documentului a fost aprobat de comitetele asociaţiilor culturale,
de istoricii academicieni, semnat de acad. Radu Grigorovici preşedinte de onoare - şi ing. Mircea Irimescu, preşedinte
executiv al „Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina” şi de ing. Valentin Manu, preşedintele Asociaţiei
Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina” şi înaintat autorităţilor.
Cum informaţiile privind Tratatul şi relaţiile românoucrainene nu acopereau şi discuţiile „încrâncenate”, la care se
referise, în 2005, preşedintele Băsescu, scriitorul din Cernăuţi
Vasile Tărîţeanu a solicitat senatorului Ion Iliescu un interviu,
apărut în publicaţia cernăuţeană în limba română Arcaşul, nr.
7/iulie, 8/august, 9/septembrie, 10/ octombrie, 11/noiembrie
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2006, material despre evoluţia relaţiilor României cu vecinii de la
răsărit, în perioada 1989-2006, ce stă la dispoziţia celor interesaţi.
Trebuie menţionat şi demersul guvernului Tăriceanu, soldat
cu întâlnirea de la Odessa - 3 iulie 2006 -, a miniştrilor de Externe
român şi ucrainean, cu următoarea ordine de zi comunicată
presei: construirea Canalului Bîstroe şi impactul asupra Deltei
Dunării; delimitarea platoului continental; conflictul din
Transnistria; minoritatea română din Ucraina; cooperarea în
regiunea Mării Negre. Comunicatul final succint n-a oferit opiniei
publice informaţii despre poziţia adoptată de partea ucraineană şi
eventuale măsuri propuse de cei doi miniştri. Cert este că
preşedintele Băsescu şi guvernul Alianţei D.A. nu au iniţiat nici o
reacţie publică, sau mesaj adresat Parlamentului, privind
aplicarea reală a prevederilor din Tratatul ratificat în 1997!
Epilogul demersurilor legate de solicitarea efectuării unei
analize oficiale ce ar fi impus denunţarea şi renegocierea unui
nou Tratat, care să servească interesul naţional, buna vecinătate
şi cooperarea României cu Ucraina, l-a constituit un răspuns
primit, prin mijlocirea unui consilier anonim, răspuns edificator
în privinţa manierei în care fostul locatar de la Cotroceni trata
problemele cetăţenilor şi interesele naţionale ale României:
«Urmare analizei memoriului dumneavoastră, înregistrat în
cadrul Departamentului Constituţional-Legislativ cu nr.
940/2006, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Solicitările dumneavoastră referitoare la declanşarea
procedurilor în legătură cu denunţarea Tratatului cu privire la
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina,
încheiat la Constanţa la 02.07.1997, au fost aduse la cunoştinţa
preşedintelui României, domnul Traian Băsescu.
De asemenea, memoriul dvs. a fost îndreptat, spre analiză şi
competentă soluţionare către Ministerul Afacerilor Externe,
instituţie care urmează să vă transmită punctul său de vedere.»
P.S.
O primă formă a acestui material am redactat-o în 2007, sub
imperiul nemulţumirii faţă de poziţia condamnabilă a
guvernanţilor privind litigiile teritoriale istorice, îngheţate şi
astăzi, ale României cu fosta Uniune Sovietică şi moştenitoarea
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sa, Ucraina contemporană. Acest diferend teritorial istoric, rămas
nerezolvat şi din cauza lipsei impardonabile de orientare,
diplomaţie adecvată şi decizie a unor politicieni aflaţi la
guvernare afectează soarta sutelor de mii de etnici români ce
vieţuiesc sub autoritatea guvernului de la Kiev. Inutil să mai
spun, toate demersurile întreprinse atunci, pentru publicarea
materialului într-un cotidian de largă circulaţie, au eşuat.
Acum, în ajunul aniversării unui secol de la reîntregirea
României şi a şapte decenii recent împlinite de la sfârşitul celui
de al Doilea Război Mondial, constatăm că Pactul RibbentropMolotov, declarat încă din decembrie 1989 nul şi neavenit,
generează, prin consecinţele sale, litigiile teritoriale „îngheţate”
ale României cu Ucraina. De aceea, retrospectiva actualizată a
chestiunii, de interes naţional, merită cu prisosinţă să fie inclusă
pe agenda dezbaterii publice şi supusă, deopotrivă, atenţiei
istoricilor şi decidenţilor politici...
Note
1
Pavel Ţugui, Primul Război Mondial şi reîntregirea
României. Năzuinţe, idei, fapte..., Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014.
2
Rodica Iaţencu, Unirea Bucovinei cu Regatul Român[ia],
în Analele Bucovinei, tom IX, 1/2002, p. 148.
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IOAN SENI

ASTRIŞTI NĂSĂUDENI
ÎN VÂLTOAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Un astfel de subiect impune un excurs atent prin istoria
personalităților năsăudene de-a lungul perioadelor istorice care au
legătură cu primul război mondial, ca prolog al Marii Uniri de la
1 Dec. 1918. În acest sens, excursul nostru va aborda domeniul în
care năsăudenii s-au afirmat cu rezultate obișnuite în reușita
marelui eveniment.
Asociațiunea ASTRA (1861), consemna Andrei Bârseanu
la Adunarea de la Brașov (1906): „își propune ca scop cultivarea
literaturii naționale și propagarea culturii în sânul poporului..
Ea nu este o academie, o societate de oameni învățați, ci numai o
însoțire de oameni doritori de învățătură..., o societate pentru
lățirea luminei în straturile cele mari ale poporului, o însoțire
pentru popularizarea științei și pentru creșterea sentimentelor
bune..” Era dreptul națiunii române de a aspira la o cultură
națională proprie, însă atingerea unui înalt nivel de cultură era
condiționat de bunăstarea materială, de deprinderea cu tot ceea
ce este bun, drept, frumos și folositor în pregătirea unui viitor
mai bun prin cultură. Asociațiunea ASTRA „a excelat ca o
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academie de probleme sociale, culturale și economice (...), cu
zeci de mii de membri (...), în trecut și în prezent, în opera de
emancipare a poporului prin cultură, de promovare a valorilor
naționale și universale ale culturii și științei”.
Până la izbucnirea primului război mondial, ASTRA a avut
o evoluție relativ constantă, progresistă, reușind o unitate de
vederi în spiritualitatea românească, urmând ca această unitate în
cuget și-n simțiri să se realizeze și politic, prin realizarea unui stat
românesc unitar, în granițele populate de cei care vorbeau aceeași
limbă română, aveau o istorie, obiceiuri și tradiții asemănătoare și
tindeau spre reușita unui stat închegat. Primul război mondial a
fost o ocazie bună ca marile imperii să dispară și pe vatra lor să se
nască națiunile libere și independente și care să-și croiască un
viitor pe baze noi, democratice. Dispariția lui Franz Ferdinand
determina și dispariția ideii de Stat federal, cu autonomii diferite
– germani, unguri, cehi, slovaci, români...
Presa română: „Drapelul”, XIV, nr 66 din 17/30 iun 1914
preciza: „Totul se aștepta de la el, de la vigoarea bărbatului care
și-a adunat energiile și oțelit sufletul pentru marea problemă ce-i
adastă. Acum totul se prăbușește.”. Frantz Iosif (bunicul) și-a
încălcat promisiunile, iar Frantz Ferdinand a fost asasinat, ceea ce
înseamnă „o catastrofă națională”, „o speranță zădărnicită
pentru totdeauna” – spunea și Octavean Goga; Loialismul
dinastic a primit lovitura mortală. Pe coroana de flori destinată
arhiducelui, românii au scris: „Ultimei noastre speranțe, cu
devoțiune loială”.
Intrarea României în război (27 aug 1916) era însoțită de
Manifestul Marelui Stat Major, către soldații și ofițerii români
din armata austro-ungară: „De astăzi, locul vostru nu este în
armata austro-ungară, părăsiți rândurile sale, veniți sub steagul
român fără rezerve, să luptați împreună pentru fericirea voastră
și a noastră. Veniți să înfăptuim România Mare”. Intrarea
României în război era firească și iminentă: „Din împrejurările
de azi, România trebuie să iasă întreagă și mare; România nu
poate fi întreagă fără Ardeal”. O. Goga: „Ori treceți acum
munții ca să-i scăpați, ori să se ridice Carpații până la cer
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pentru a nu li se mai auzi durerile”. După intrarea României în
război, B. Şt. Delavrancea declara: „Noi n-am intrat în haosul
acestui măcel pentru cuceriri, ci pentru dezrobiri… Noi nu vrem
ce nu este al nostru, ci vrem unirea cu fraţii noştri din Ardeal şi
din Bucovina”, iar N. Iorga scria: „Am intrat în război... pentru a
căpăta dreptul nostru întreg şi pentru nimic mai mult”.
Românii ardeleni se temeau însă că armata română din
Regat nu va reuși să bată armata Austro-Ungariei și a Germaniei!
Armata Împeriului austro-ungar era multinațională, dinastică,
compusă din armata austriacă și cea maghiară, plus 16 armate,
din cele 16 districte militare. În 13 regimente, românii erau
majoritari. Soarta a decis ca românii din Austro-Ungaria, circa o
jumătate de milion, să lupte împotriva românilor din vechiul
regat. România s-a trezit față-n față cu 4 inamici: AustroUngaria, Bulgaria, Turcia și Germania. Antanta nu putea ajuta
România dinspre sud; Rușii nu ajung în Transilvania, iar armata I
austro-ungară și a IX-a germană intră în Transilvania, schimbând
raportul de forțe! Slaba dotare tehnică, înfrângerea în sud, la
Turtucaia, au determinat eșecul românesc. Înfrângerea armatei
române n-a însemnat și anihilarea ei; s-a retras la Iași pentru că navea artilerie grea, iar pentru cât armament avea, n-avea muniție!
Gravă a fost eroarea Antantei de a nu sprijini România, deși ea a
oprit bolșevismul spre Apusul Europei. Dar președintele Wilson
lansa cele 14 puncte care au acționat psihologic mai puternic
decât aliații Antantei.
Mobilizarea și rechizițiile au lăsat satele fără forță de
muncă și animale. Toate muncile cădeau în sarcina bătrânilor, a
femeilor și copiilor... Se dispunea începerea anului școlar mai
târziu, încheierea lui mai repede, suspendarea serbărilor școlare,
pentru ca elevii să poată lucra pe câmp, școlile aveau obligația de
a aduna plante medicinale, fructe de pădure, urzici, pentru nevoile
frontului. Lipseau căile ferate, dar suplineau țăranii cu transportul
de vite, lipsind de-acasă cu săptămânile.. Sperau să fie
recompensați! Țăranii își făceau tranșee sau gropi pentru
produsele lor agricole pe care le ascundeau pentru a nu fi
descoperite de autoritățile statului austro-ungar. Sinistru era și
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când satul rămânea fără învățători, cerându-se preoților să
suplinească... A crescut analfabetismul, însălbăticirea copiilor!
Câștigau teren sectele religioase. Sporea violența. Și Școlile
confesionale au suferit. În perioada 1914-1915, vreo 200 de școli
s-au închis; Învățătorii erau chemați pe front, iar copiii erau puși
la muncile câmpului; Pe școli s-a arborat stema și steagul
Ungariei, semn al „loialității” față de statul austro-ungar!
Mobilizarea masivă a profesorilor și a învățătorilor pe front a fost
fatală pentru guvernul austro-ungar pentru că avea loc catalizarea
soldaților în jurul acestora și stimularea nemulțumirilor. Deseori
erau închiși iar soarta lor depindea de înfrângerea definitivă a
Austro-Ungariei! Moarte sau viață! Anul 1918 a devenit hotărâtor
în soarta națiunilor, inclusiv a românilor. Din cei aproape 72000
români ardeleni mobilizați pe front, circa 9%, adică 6256 erau
învățători și profesori. Foamea era dușmanul nr 1 al soldatului...,
culegeau cartofi, varză de pe câmp din care de multe ori se
îmbolnăveau. Aveau păduchi, sufereau de holeră (4000 de morți),
sufereau de tifos, de sifilis, de gripă, dizenterie, febră tifoidă, de
multiple infecții cauzate de noroiul din tranșee sau a contactului
cu șobolanii ce trăiau din hrana soldaților sau din cadavrele lor
intrate în putrefacție; Ca urmare, aveau loc dezertări, execuții
prin împușcare ori spânzurare. Armata împeriului austro-ungar a
pierdut în 1914, 880000 de soldați morți, răniți, dezertori,
invalizi. În 1914, în Galiția a pierdut: 3031 ofițeri, 28285 soldați,
iar în Serbia: 1069 ofițeri și 27216 soldați, plus răniți, dezertori,
prizonieri, bolnavi. Peste 150700 din efective au fost pierdute în
circa 5 luni; În 1915 cifrele aproape s-au dublat pentru armata
austro-ungară, ajungând la 1250000 soldați și ofițeri morți, răniți,
prizonieri, dezertori, ca în 3 luni numărul lor să crească și mai
mult! Inmormântarea cadavrelor se făcea în groapi comune, cu
rugăciuni simple. Ziua de mâine nu mai era sigură. De aceea se
frecventau jocuri, bordeluri, cafenele, urmând fapte de imoralitate
și tragedia bolilor venerice! Soldații eroi își asumau moartea tot
așa cum își asumau gloria sau fericirea, știind că vor rămâne în
memoria neamului recunoscător.
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În Galiția însă, cazacii ruși ucideau pe capete, semănând
groază și moarte în rândurile armatelor austro-ungare. Înaintarea
rușilor în nordul Transilvaniei era ca o eliberare împotriva
ungurilor. Circa 120000 de români au căzut prizonieri la ruși, și
dintre ei vreo 40000 au cerut intrarea în armata română. Munceau
oriunde, în mine de cărbuni, de plumb. Trăiau în barăci cu
priciuri, îngălbeniți, cu ochii în orbite, ca niște arătări muribunde,
dezbăcați, murdari, flămânzi, bolnavi. Mureau pe capete, fiind
îngropați la marginea lagărului, în groapa comună. Mult mai bine
o duceau prizonierii români ocrotiți în familiile rusoaicelor, unde,
ceeace mâncau ele, mâncau și prizonierii (un blid cu apă, puțină
sare, câțiva stropi de lapte acru, varză, grâu, unsoare, pâine). Așa
se face că mulți prizonieri au devenit capi de familie și au rămas
definitiv în Rusia. Pe de altă parte, prizonierii străini în
Transilvania (italieni, ruși, sârbi), erau folosiți de marii
proprietari la munci agricole, la drumuri. Prin comportamentul lor
era afectată grav moralitatea satului, erau încălcate cutume,
obiceiuri, tradiții, tot din cauza lor s-au destrămat familii; a
crescut numărul orfanilor, a bastarzilor...
Războiul a obligat Biserica să găsească soluții la
problemele de orice fel, prin donații, colecte, biblioteci
ambulante, sfaturi medicale, iar pentru a-și crește veniturile
bisericile erau îndemnate să câștige și ele, de la administrația
locală, licențe în crâșmărit (Circulara vicarului foraneu
Alexandru Haliță din 2 iunie 1916). Acasă, preoții insistau pentru
a se face colecte de bani, utilizați pentru îmbrăcăminte și
alimente pentru nevoiași, pentru soldații schilavi, pentru
orfelinate, spitale, școli sau pentru familiile celor de pe front.
Deseori, preoții erau primii care deschideau lista acestor colecte,
exemplul fiind dat de arhiepiscopul mitropolit Ioan Mețianu care
deschidea lista din iulie 1914 cu 1000 de coroane. Acceptau
rechiziționarea clopotelor pentru nevoile armatei. Tot preoții
acordau dispense pentru a lucra și duminica pentru a micșora
daunele economice din cauza lipsei lucrătorilor. Credincioșii erau
îndemnați „..să ajute la culesul roadelor celor plecați pe front
pentru ca acestea să nu se nimicească”.
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Crește rolul femeii în gospodărie, fiind nevoită a-și depăși
condiția. Prin femei se realizau activitățile economice și
educative în gospodărie, coborau din munți pentru trocul de
produse dintre munte și șes. În seama femeilor rămâneau bătrânii
și, ulterior și invalizii de război. Era o performanță pentru femei
ca să rămână cu cinstea conjugală nepătată, în rest concubinaje și
nașteri ilegitime, copii bastarzi.
Copiii erau lipsiți de căldura familiei, mai ales cei orfani,
chiar dacă unii au ajuns în orfelinate. Pe umerii lor apăsau
numeroase responsabilități: adunatul fânului, culesul porumbului
și al cartofilor. Mult mai greu era la sapă, la coasă sau seceră, la
plug, ori la asigurarea lemnelor de foc pentru iarnă. Cea mai grea
traumă pentru copii era abandonul familial!
În timpul războiului, ASTRA a sărăcit odată cu membrii
săi, cu cei afectați de război. Sumele colectate prin membrii
ASTREI ajungeau la familiile celor plecați pe front sau răniți.
ASTRA și-a redus personalul remunerat, publicațiile, proiectele
culturale. Biblioteca poporală își încetează apariția, numărul
membrilor a scăzut de la 8963 în 1914 la 1679 în 1916. Dar
ASTRA n-a renunțat la programul său educativ sau caritabil, de a
sprijini pe soldații români din armata austro-ungară, învățându-i
scrisul și cititul, iar știutorilor de carte dându-le literatură pentru
educarea și emanciparea lor. ASTRA se confunda adesea cu
Societatea de Cruce Roșie din Transilvania: soțiile intelectualilor
se angajau voluntar, ca surori de caritate în spitale; colectau
alimente, materiale sanitare, cărți, reviste...; femeile mențineau
legătura dintre familie și cei plecați pe front, prin corespondența
întreținută în numele analfabeților. Din banii colectați editau
calendare și cărți de rugăciuni, de ordinul miilor. Preoții militari
răspândeau publicațiile ASTREI și ajutoarele materiale de la
populație, făceau vizite regulate în spitale, în sprijinul răniților
români, pe care-i ajutau la corespondența cu familia. ASTRA și-a
câștigat un renume de onoare prin implicările sale, o popularitate
incontestabilă, benefică anului 1918, fiind cea mai activă formă
de asocianism transilvănean, suplinind, alături de Biserică și alte
asociații, lipsa Partidului Național Român, interzis de autoritățile
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ungare în august 1914, în urma a numeroase ordonanțe ale
premierului Tisza Istvan. „Astra și-a asumat, în pofida tuturor
obstacolelor și riscurilor, drept îndatorire fundamentală să
semene conștiința unității noastre naționale și culturale”. Unirea
culturală și politică a neamului românesc a fost scopul suprem al
Asociațiunii ASTRA încă de la înființarea sa, în toate cele 87 de
despărțăminte ale sale, din care făceau parte și năsăudenii. Nu
întâmplător Mitr. Antonie Plămădeală spunea într-o expunere:
„Cea mai mare dintre ctitoriile ASTREI, ctitorie urmărită cu
înțelepciune, răbdare, pasiune, perseverență și jertfe a fost
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”.
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LIVIA FUMURESCU

SCRIERILE ALUVIONARE
ÎNTRE PENIBIL ŞI RIDICOL
„Derapajul şi falimentul multor vieţi se explică prin nebunia
latentă a vanităţii”
Andrei Pleşu
Este recunoscut faptul că literatura care a rezistat probei
timpului este cea în care cititorul se regăseşte, se îmbogăţeşte
spiritual şi moral, este îndrumat etic şi estetetic. Constatăm însă
cu regret că în ultimii ani, „democratizarea literaturii a făcut mai
mult rău decât bine cititorilor, a distrus grila valorică, busola
axiologică” (Gh. Grigurcu). Aşa se face că, în avalanşa
scriitorilor din această etapă, mulţi veleitari sunt convinşi că
opera lor va supravieţui criticii şi timpului, mai ales că
subiectivismul şi critica de cumetrie pândesc parşiv.
Gândul delimitării valorii literare de numeroasele scrieri
aluvionare care inundă piaţa cărţii ne-a sugerat discutarea unor
aspecte concrete, din dorinţa asanării a ceea ce se publică, în
ciuda afirmaţiilor unui autor, al cărui nume îl notăm doar cu
iniţialele, din motive moral-subiective: „Un critic literar care nuşi asumă răutatea de câte ori e nevoie se află şi el în treabă.
Rostul său este să spună franc ce are de spus, că place, că nu
place”. Noi nu ne asumăm răutatea domnului I. P., ci
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obiectivitatea care trebuie să impună valoarea, trezind interesul
pentru subiecte serioase, nu orgolioase, pentru scrieri care
îmbogăţesc cititorul, prin „cuvântul care zideşte”.
Multe „scrieri aluvionare” intră în sfera provocării criticii
obiective, precum aceste afirmaţii ale autorului împăunat cu
aureola pe care singur şi-o atribuie: „Nimic nu te face mai
vulnerabil ca prostia. Doar omul prost nu are simţul apărării, nu
poate vedea cu un pas mai departe de clipa în care se află”.
Dacă în beletristică gândurile scriitorilor sunt oarecum
mascate, fiind transferate personajelor, în paraliteratură, volumele
de cugetări şi jurnalele sunt cărţile cele mai indicate pentru a
cunoaşte pe deplin un om, scoţând la vedere autorul, cu
împlinirile, neîmplinirile, cu ambiţiile şi cu frustrările lui.
Într-un modest volum de cugetări (Aşadar, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2010), care ar trebui să fie o adevărată carte de
învăţătură, autorul însăilează reflecţii misogine anacronice,
încărcate parcă de orgoliul vârstnicului frustrat, căzut în
desuetudine de pe soclul pe care se căţărase în dictatură („O
femeie care îşi asumă funcţii politice nu trebuie să mizeze, în
orice situaţie, pe respectul bărbaţilor; Unei femei, îi stă bine să
se înfumureze oriunde, numai în politică nu; Dacă ar lăsa lumea
pe mâna femeilor, bărbaţii ar putea ajunge să moară de râs”
etc.). Cugetările de acest fel ne amintesc justeţea afirmaţiilor lui
Octavian Paler: „...misoginismul este o prostie care nu mai
trebuie dovedită; ca şi pornirea de a nu suporta la alţii succesul”.
De aceea, sfidând parcă „Legea privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi”, surprinde superficialitatea
autorului în unele cugetări oarecum contradictorii: „Politica le
poate face urâte şi pe femeile frumoase; Nu sunt misogin, dar nu
agreez femeile cu prea multe fobii”. Un gust amar lasă cititorului
formularea bucuriilor primitive ale pensionarului, convins că
superioritatea sa (materială? morală? intelectuală?) trezeşte
interesul semenilor şi că nu-i atins de orgolii şi de psihoza de
involuţie a vârstnicilor. Pare că tânjeşte după „scandalul acut şi
după afectele mlăştinoase” (Andrei Pleşu), devorat de un „apetit
al promiscuităţii şi al degradării” („Veniţi, dragilor, şi invidiaţimă, ca să-mi gust mai tihnit fericirea; Tare-mi place să-i împung
pe cei prea plini de sine, ca să văd cum li se preling
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otrăvurile;Nu vă temeţi de invidiile mele, ci de dispreţul meu; Nu
sunt invidiat destul pentru câte mai am de gând să fac” etc.).
Suntem convinşi că asemenea cugetări sunt parte din mult
amintita „inflaţie de maculatură”, în care bunul simţ nu impune
nici cenzura şi nici autocenzura, ca fiind obligatorii unei minime
decenţe a oricărei scrieri, cu precădere a cugetărilor înscrise pe
traiectoria esteticului şi eticului formativ-educativ.
Convingerea autorului că poate constitui model de inteligenţă
şi de înţelepciune, care cugetă profund şi are capacitatea de a da
sfaturi semenilor, pare a se contrazice cu alte formulări hilare,
care-i conturează profilul moral neaşteptat de dezacordat: „Pentru
a ţi se constata prostia, nu-i nevoie de acordul tău; Dă-mi,
Doamne, atâta minte cât să-mi dau seama când încep să calc în
gropi!; Baiul mare nu e când eşti prost, ci când nu-ţi recunoşti
prostia”. Să fie oare aici vorba de un autoportret sau de „mea
culpa”?
Vom apela în continuare la „materialul clientului” spre a
demonstra tactica morbidă a mobbingului (hărţuirea morală în
public, verbal şi în scris), pedepsită juridic. În acest sens,
profesorul practicant al unei asemenea strategii oferă soluţia de
mare actualitate acum, pe care o şi aplică triumfal, ca preţioasă
moştenire de la organele de represiune din anii de tristă amintire,
cu care a rămas în foarte amicale relaţii. Într-un exces de
sinceritate, autorul unor asemenea cugetări derutante ne dezvăluie
secretul hărţuielilor pe care le practică direct sau prin cei din jur,
emiţând sentinţe şi debordând pătimaş prin unele scrieri
aluvionare: „Cine învaţă diversiunea în tinereţe nu o uită nici
când ajunge cu un picior în groapă. Puţine reguli se însuşesc mai
temeinic. Una dintre ele: arta de a acţiona la enervare. Sâcâie-l
cât poţi pe adversar, în numele adevărului şi al dreptăţii, că până
la urmă tot îi cedează nervii. Iar după aceea, cade pradă uşor”.
Abia acum înţelegem tactica de manipulare a multora, practică
însuşită din perioada în care „cugetătorul” se identifica derutant
cu personaje reptiloide din regimul totalitar. Studierea cazuisticii
confirmă faptul că modalităţile destabilizării psihice şi fizice ale
celor din jur sunt diverse, din ce în ce mai rafinate şi mai subtile.
Dacă până acum certurile, injuriile sau ameninţările erau pe
primul loc, acum, în mediile elevate, hărţuirea psihologică
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repetată şi sistematică apare insidios, parşiv, cu intenţia de ocoli
perimetrul juridicului.
Pe această linie orgolioasă se înscrie şi mozaicata carte, cu o
prefaţă hilară, care să convingă cititorul că mixajul de gânduri şi
de însemnări ar fi roman - „Trei ani din viaţa de zi cu zi a unui
bărbat ca lumea” (Napoca Star, 2014). Titlul cărţii, emigrând
(ironic?, satiric?) înspre cultul personalităţii, chiar ne contrariază,
opunându-se unei alte cugetări din volumul amintit: „Cine îşi face
propaganda bărbăţiei nu şi-o va argumenta niciodată”. Nu vrem
să fim maliţioşi, dar ca diarist, autorul îşi dezvăluie o lamentabilă
matrice spirituală, amalgamând bucurii şi succese familiale şi
sociale, cu mistificări însăilate cu otrăvite afirmaţii şi împroşcări
cu noroi, care-i arată nivelul cultural „imposibil de trucat”. În
spatele însemnărilor „de zi cu zi” nu simţim deloc „ bărbatul ca
lumea”, ci orgoliosul chinuit de frustrări, care-şi clamează
disperat bărbăţia şi profesionalismul în pasaje cu o îngrijorătoare
carenţă de intimitate. În ciudatele „achiziţii conjuncturale” ale
însemnărilor zilnice, autoritatea morală a scriitorului şi
demnitatea fluturată ca stindard sunt anulate de mahalagismele
debitate de un scriitor cu pretenţii, ale cărui calităţi anterioare nu
le contestăm, surprinşi acum de alunecarea lui în derizoriu.
Autorul propune o specie „avangardistă”, un concept original şi
hilar, experimentând o mixtură halucinantă de jurnal, absorbit
într-un pretins roman, înţesat cu pseudoreportaje, însemnări
laudative sau punitive, având pretenţii filozofice. Remarcăm
inconsistenţa epică a scriitorului, prea puţin preocupat de
şlefuirea textului, în care-şi pulverizează ambiţiile de a ieşi în
evidenţă prin anularea unei femei, fără dezvăluirea cauzei şi
adevăratului motiv al răbufnirii. Probabil aceeaşi femeie
promovată în funcţii la care el zadarnic aspirase („Feriţi-vă,
oameni buni, de răutatea femeilor care, din prea multă ambiţie,
au o teribilă capacitate de-a secreta venin! Paralizaţi-le
blestemele, dacă le-aţi atins cu o vorbă! (n.n. oare ce vorbă a
scriitorului a lezat femeia?). Nu doar că-şi ridică poalele-n cap,
dar sunt în stare să vi-l zdrobească pe-al vostru cu ce
apucă...Feriţi-vă, oameni buni, de nebune!”. Scriitorul fabulează
sau dezinformează (?) tocmai prin faptul că nu mărturiseşte
motivul „circului” pe care el îl alimentează public, convins că
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anatemizează femeia-duşman, dar de fapt se autocondamnă, cu
argumentul vulgarităţilor şi al limbajului licenţios, ce-l
descalifică: „Feriţi-vă, oameni buni, de femeile îndrăcite! În
mediocritatea lor, sunt în stare de orice. Mint, denaturează,
fantazează mai rău ca într-un spectacol de şatră. Nu mai au
nimic sfânt, deşi invocă toţi sfinţii când te blestemă. Ferească
Dumnezeu!). Ceea ce amuză cititorul este convingerea autorului
că deţine cheia înţelepciunii: „Pe mulţi şcoala nu-i face mai
înţelepţi decât sunt prin rezervele de înţelepciune nativă pe care
le au. Ba, dimpotrivă, s-ar putea să le erodeze şi pe acestea. Cine
se naşte mediocru se adânceşte în starea sa prin lectură, dacă nu
are cine să-l îndrume. Când nu ai învăţat pentru tine, decât să te
ajungi, nu vei face din tine om învăţat, ci ...un subom de rând”.
Pare un autoportret al scriitorului, conştient de panta descendentă
pe care se rostogoleşte, împovărat de conflicte, care îl sărăcesc
spiritual, atrofiindu-i calităţi apreciate în trecut: „Sunt femei al
căror orgoliu e nefiresc. Le descalifică. Odată rănite (n.n. de
cine?, de ce?), turbă. Să te ferească Dumnezeu să fii în preajma
lor, că muşcă”(n.n. - cum? în ce fel muşcă?).
Se ştie că măsura în tot şi în toate face parte „din fibra
omului civilizat”, conform maximei „Est modus in rebus”. De
aceea, când instanţa bunului simţ nu cenzurează nici în plan
public mahalagismele, calitatea morală a autorului e anulată
automat. În acest sens, eşantioane de prost gust conturează
cititorilor un intelectual evanescent şi orgolios, convins de
calităţile lui remarcabile. Viaţa confirmă că e mult mai bine să-i
laşi pe alţii să te laude spre a nu deveni ridicol, fiindcă: „Multe
situaţii dezagreabile sunt provocate de cei care nu sunt capabili
să facă distincţie între discreţie şi infatuare (Radu Ciobanu). Or,
în cazul de faţă, nu poate fi vorba de discreţie şi nici de măsură.
Laudele stânjenitoare („Îmi place cum scriu...Am stilul unui
bărbat ca lumea...” etc.) şi jenantele însemnări intime din jurnal
confirmă infatuarea, dar şi veleitarismul scriitorului, al cărui chiot
viral ţâşneşte triumfal în toate paginile acestei cărţi, care se vrea
„de învăţătură”. Se dezvăluie un mare adevăr : „...nu poţi
pretinde respect şi legitimitate când raporturile tale cu
limba...sunt cele ale unui violator în recidivă ...cu asemenea inşi
în spaţiul public nu ne putem aştepta prea curând la o ambianţă
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civilizată...livrează tone de vulgaritate euforică, agitată,
glorioasă” (Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii,
Editura Humanitas, 2014)
Împăunându-se cu calităţi, doreşte cu orice chip să convingă
cititorul de profilul său moral („Am fost ... competent,
apreciat...Mi s-au recunoscut profesionalismul, onestitatea,
probitatea morală. Cei care-l cunosc mai bine, îşi dau seama că
autorul a derapat în fabulaţie, inventându-şi calităţi pe care le
maculează acum chiar prin ce şi cum scrie („Îmi place cum
scriu... Nu că mă laud, dar am condei. Cel puţin în acest tip de
proză, am locul meu în scrisul românesc”). Ne amintim de
cugetările înţelepte ale lui Quintilian: „A te lăuda constituie
întotdeauna o greşeală...În general, aceşti aroganţi au o falsă
părere despre ei înşişi, pe când adevăratul om de merit este
mulţumit cu conştiinţa pe care o are despre sine”.
Convins de calităţile lui, scriitorul-senior se consideră un
intelectual autentic, „care lasă mesaje pentru urmaşi, aşadar
dintre cei care simt o vocaţie”. Ne abţinem să comentăm
asemenea cugetări gonflate din categoria celor care se
autoproclamă a fi autentici, fără responsabilitatea şi demnitatea
auctorială a moştenirii literare lăsate urmaşilor. Intuim marele
adevăr nu în cugetările sale, ci în înţelepciunea unor reprezentanţi
ai elitei: „A fi mândru de autenticitatea ta e un simptom tipic de
inautenticitate. Or, autenticitatea nu cade niciodată în
autocontemplare şi, cu atât mai puţin, în auto-admiraţie” (Andrei
Pleşu).
În ceasuri de iluminare, un „bărbat ca lumea” cugetă la un
mare adevăr: „Fereşte-te de omul care se crede mai inteligent
decât este”. Susţinem ideea, fiindcă e corectă, ştiindu-se faptul că
un om de valoare, trebuie să slujească binelui, să unească şi nu să
dezbine, să nu-şi asume merite şi calităţi pe care scrierile lui şi
cititorii i le contestă.
Luciditatea şi autocenzurarea excesului de antipatie feresc
orice creaţie de subiectivismul percepţiei partizane şi de trufia
ignoranţei. Doar adevărul modelează delirul orgoliului şi elimină
răul, reglând viaţa noastră morală. Or, autorul unor asemenea
răbufniri neglijează dozajul dintre elementele raţionale şi cele
neraţionale, sufocate de norii afectivităţii. Dacă în beletristică
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raportul acesta este mai voalat, avându-se în vedere faptul că
operele literare sunt momente în dezvoltarea spirituală a omenirii,
în paraliteratură (cugetări, jurnale etc.) mărturisirile necezurate
sunt incriminatorii, când nu ne conduc la religie, la morală, la
viaţa socială. Ele nu rezistă timpului, maculează omul, fiind
sortite degradării, chiar dacă autorul lor aspiră la eternitate.
Scriitorul a călătorit mult, dar a înţeles puţin din dinamica
societăţilor avansate, încât i s-ar potrivi cugetările lui Nicolae
Iorga, care afirma pe bună dreptate că: „Lumea nu e a cui o
străbate cu piciorul, ci a cui o înţelege cu gândul”.
E mare deosebire între a-i spune cuiva adevărul în faţă şi e cu
totul altceva să uiţi de finalitatea formativă a ceea ce se publică, a
scrierilor, care ar trebui să contribuie la educaţia etică, estetică,
morală şi umanistă a cititorilor. Gh. Grigurcu, scriind „Despre
modestia inteligenţei” afirmă: „Cultura ajută omul să se detaşeze
de propria-i persoană”, ceea ce autorul, intelectual respectabil în
tinereţe, sfidează la senectute, înnegrindu-şi profilul. Dorind să
minimalizeze anumite persoane, se autocondamnă la
minimalizare, pendulând trist între ridicol şi penibil, fiindcă, după
cum însuşi afirmă: „Caracterul omului se verifică şi prin ţinta,
motivaţia şi intensitatea jignirilor pe care le proferează”.
În volumul Consideraţii confortabile, Alexandru Philippide
sesiza pericolul „parveniţilor culturii”, în condiţiile în care
„activitatea lor se exercită în domeniul spiritului şi îmbracă forme
dezinteresate în aparenţă”, dar produc haos în rândul cititorilor,
prin valorile îndoielnice promovate, precum cugetările şi
jurnalele acestui scriitor, din care am cules zgura literară .

91

MARIA VAIDA-VOEVOD

ÎN AŞTEPTARE (II)

Mâinile i se odihneau pe genunchi, părea relaxat, ca după
o zi de cosit la margine de sat, doar ţepii bărbii sure tremurau abia
simţit. Din când în când palma-i cuprindea mângâietor, ca pentru
a-i ostoi. Era speriat, aştepta răspunsul marelui Profesor, după ce
întors pe toate feţele, pipăit şi întrebat despre ce i se întâmplase
din pruncie până acum la bătrâneţe, a fost rugat să aştepte afară.
„Mai sunt necesare câteva analize”.
Pe băncile de aşteptare lume de tot felul: bărbaţi, femei,
chiar şi copii. Şoaptele lor îngrijorate susurau molcom îndemnând
la somn, dar nu se cădea să doarmă în loc străin, mai ales acum,
când aştepta o vorbă mare, despre cum s-ar numi rosătura
fierbinte ce-i arde câteodată lăuntrul, până-n gât, până-n cerul
gurii, negru ca la câinii răi. Câteodată se simte chiar aşa asmuţit
asupra tuturor, apoi laţul se lărgeşte, aerul bun are drumul liber
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şi-atunci îi pare rău că-i duşmăneşte pe toţi cei din jur, sănătoşi şi
fără griji.
Ce-o fi, o fi, cum vrea Cel de Sus, a trăit o postată lungă
de vreme, a lucrat cât a trebuit, s-a mai şi bucurat câteodată. Când
a fost nevoie a ascultat de cei mari, că aşa-i în armată, s-a învăţat
cu ordinea, i-a prins bine, crede acum, că dacă a ştiut ceva ca
lumea în viaţa lui, apoi aceea a fost datoria, faţă de casă, faţă de
pământ, faţă de iosag. Îşi prinde o mână cu cealaltă, de la o vreme
ba una, ba alta, îi tremură, câteodată aşa de tare că i se împrăştie
mâncarea, până apucă s-o ducă la gură. Bine că a fost în putere
când alţii depindeau de el. Pruncii, ca nişte pui de găină, trebuiau
întăriţi la aripi, pământul îngrăşat şi curăţat de buruieni, animalele
de pe lângă casă îngrijite şi ele cumsecade, că de-acolo venea
hrana cea de toate zilele, de-acolo şi din arătura adâncă. Plugul
trebuia ţinut drept şi apăsat, acuma dacă-i tremură mâna nu-i aşa
mare pagubă, dar atunci ar fi fost nenorocire mare.
Arsura îi linge oasele, o simte mai ales în coşul pieptului,
ar fi bună o lingură de apă, dar n-are de unde lua şi nici cui cere.
Când îl mai supără usturimea asta mare se gândeşte, fără să vrea,
la izvorul de din sus de garduri, cu apă curată, rece, bună de leac.
Umplea urciorul de lut, îl punea pe dealul molcom, cu iarba cam
rară, dar fânul de acolo, cu cel din poiană, cu cel din dealul din
marginea satului îi umpleau podul şurii. Mulţumire mai mare
decât să-ţi vezi truda pusă la adăpost în pod, în pivniţă, ori în
cămară, nu-i. Acum de ce s-ar mai bucura?! De câte-o zi bună în
care să nu-şi simtă trupul încordat şi apăsat. Până acum, la
bătrâneţe, parcă nici n-a ştiut că are atâtea mădulare, care l-ar
putea durea. Erau acolo că aşa a lăsat Dumnezeu omul cu tot ce-i
trebuie, ca să poată munci, că altfel cum să trăieşti? N-ai cum.
Toate îşi făceau treaba şi inima şi celelalte, ele la locul lor, el la
datoria lui din fiecare zi. Acum îl trag de mânecă. „Opreşte-te că
nu mai putem trage în jug, ne-ai pus la mare caznă, opreşte-te”.
Ar fi trebuit s-o lase mai moale, dar dacă se oprea n-ar mai fi
putut reporni, aşa era şi la săpat şi secerat. Înaintau, înaintau
neprivind înapoi şi până-n asfinţit luminau câte-o bucată lungă de
pământ. Delniţele lui erau mai mult lungi decât late, aşa le-a
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moştenit, pe altele le-a cumpărat şi pe toate i le-a lua mai apoi
statul. Dar el a mai apucat să se bucure de ele mulţi ani, că nu-i
de azi, de ieri pe aici. „Mi-o fi venit vremea să mă odihnesc.
Bine-ar fi, dar vezi, că nu mă lasă una, alta”. La doctor vine întâia
dată, acum chiar că nu mai poate răbda durerea. „Bună ar fi o
picătură de apă, poate ar găsi pe aici, pe undeva un robinet, dar nu
s-ar descurca să-l caute şi poate ar ieşi şi fata din cabinet, nu l-ar
afla, s-ar speria, săraca. Mai bine rabdă. Se teme de uşa, ce s-ar
putea deschise c-o veste rea. Dar mai ales i-ar fi milă de fată, că
n-ar şti cum să i-o spună.
Îşi întinde picioarele şi-şi îndreaptă spinarea, i-a amorţit
pe lemnul tare al băncii. S-ar lungi un pic, dar n-are unde, acolo
pe câmp, pe iarbă, patul era larg şi umbra deasă. Numai de n-ar
adormi, c-ar fi şi de pagubă. Bani n-are că i-a dat fetei spre
păstrare, dar căciula neagră de miel, care-i cam vine acum peste
frunte, că şi capul parcă i s-a strâmtat, ar putea fi, jinduită de
vreun nenorocit. Şi-o îndeasă mai bine pe cap şi-şi vâră mâinile la
ceafă, sub gâtul subţiat. Parcă-i mai bine un pic. Nu se uită la uşa
din faţa lui, şi-i pare rău c-a venit, ce să-i spună Profesorul? Parcă
el nu vede cum alunecă pe deal, cu cai ce nu mai pot fi opriţi,
hamul i-a scăpat din mâini, dar calul ştie drumul spre casă. Acolo
trebuia să rămână şi s-aştepte să se mute când i-a veni rândul în
alt deal, cel de lângă biserică. Dar vezi că mai are o speranţă,
ceva pilule bune care i-ar mai domoli durerea şi poate nici baiul
nu-i atât de mare, cum i se pare în nopţi nedormite până-n zori.
Oricum ar fi, dac-ar trebui operat nu s-ar lăsa. N-o să moară de
cuţit, că nici el n-a tăiat vreodată nici puiul din ogradă, iar când
venea vremea porcului de dus în pod la afumat, pleca de-acasă la
pădure. Nu c-ar fi fost nevoie, lemnele erau acasă din toamna
târzie, înainte de brumă. Acuma, dacă stă bine să se gândească,
nici securea nu-i cea mai blândă unealtă, dar ce putea face,
trebuie să trăieşti într-un fel. Felul lui a fost mai greu de dus, dar
dacă ai sănătate nu stai să te gândeşti cum ar fi fost dacă era altfel
rânduită viaţa, o iei cum vine şi „Doamne, îţi mulţumesc că a fost
bine”. Şi poate c-o mai fi, aşa cum s-o putea, i-a spune Profesorul
după ce va vedea analiza sângelui. Nu s-a uitat când i l-a luat
domnica aceea tânără, n-a vrut să-l vadă, când se tăia la ras, îl
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ştergea repede cu dosul palmei şi-apoi se spăla cu apă multă, să
se ducă mai repede. Aşa-i el milos, aşa a fost mereu.
A amorţit de tot. I-ar prinde bine câţiva paşi, dar se teme
să nu alunece, cimentul sclipeşte cam tare, abia l-a spălat o
femeie, încă-i ud, asta i-ar mai lipsi să-şi rupă ceva, e destul de
surpat pe dinlăuntru, crede că i s-au mişcat toate din loc, la raze
nu s-ar fi văzut, dar nici nu se aştepta să fie lucru clar, că omul
nu-i Dumnezeu să vadă prin tine, numai Unul te cunoaşte cu
adevărat. Îşi face semnul crucii, mâna-i tremură, n-o poate ridica
până la frunte, dar bine-i şi până la ochi. Fie primit.
Se deschide uşa, inima-i bate mai tare, dar nu-i fata lui şi
nici n-ar avea cum, ea-i în altă parte, pe alt coridor, Doamne cum
am uitat, aşteaptă analizele mai încolo. Îşi simte capul ud sub
căciula groasă, dar nu şi-o scoate, sudori din astea reci mai are
din când în când, vin şi se duc. „Numai de nu m-aş răci, că mă
trage dinspre scara largă, pe care urcă şi coboară oameni necăjiţi
ca mine”. Când îi vede parcă-i mai îngăduitor cu soarta lui. El e
bătrân, şi-a trăit traiul, şi-a mâncat mălaiul, „dar ăştia tineri, vai
de ei, de copii ce să zici, îţi faci cruce şi-l rogi pe Dumnezeu să-i
aibă în pază”.
Nu s-a uitat ce scrie pe uşa doctorului, nu că n-ar şti citi,
dar dacă-i cu fata, totul e în ordine. Şcoală are şi el, nu multă, dar
se descurcă, a avut învăţător bun la carte, îngăduitor cu elevii.
Ştia că-s munciţi de mici, că-n ocolul casei toţi au treabă şi
răspunderi. Zâmbeşte cu mâna la gură, „aici nu-i nimeni cu voie
bună”, să nu strice rânduiala, dar şi-a adus aminte de fătuca de
lângă el. Stăteau mai mulţi pe-o bancă lungă, c-o masă în faţă şi
învăţau să scrie şi să citească. Preotul mai venea şi el pe-acolo şi-i
învăţa lucruri sfinte despre Dumnezeu şi Preacurata, dar şi despre
ţară şi cum ar trebui cinstită.
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MIRCEA VAIDA VOEVOD

PRIVIRE PRINTR-UN DIAMANT-OLMAZ
Am târguit un jilţ fără pereche,
cam afumat şi ca scăpat din foc,
visez ades că-n el o Doamnă veche,
de vază, stinsă la obraz, lucea
cum luminează un olmaz într-o ureche,
pe-un gotic deşt, sau, solz de peşti-baroc.
Spetezei i s-a dat un palid roz,
pe care n-ar putea să-şi umfle fala
un fitecine, ca la noi, un goz,
în capul mesei împărţind scofala.
Ghici, cine ar vâna, la moartea mea
străvechiul jilţ – vreun crai, vreun mag?
Ci, eu, în jilţ, pe gânduri, în extaz,
de moarte uit şi de prăpăd, când ţin
în dreptul ochiului-un diamant-olmaz,
prin taina căruia mai lin, mai vag,
lumea şi puntea către Rai se văd.
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STÂND ÎN JILŢ
În bibliotecă străvechi incunabule,
mormăie, durerea stăruie,
tusea vântului în hornuri se năruie,
ulii suri din cuiburi înalte
planează peste muri spre alte
ceruri mai fără de nori.
S-ar putea, stand în jilţ să înţepenesc demn
în zori orologiul îmi va face semn,
atunci abia, căzută pe jos
inima se va opri rece, de lemn.
Voi fi lucrul cel mai de prisos
din casa în care vocea mea
răsuna grav, dând porunci.
Spre înserat vântul descoperă faţa Lunii,
sub brazdele de frunze mă îngroapă gorunii.
SFÂRŞIT DE RUGĂ
În altă viaţă, te-am visat pe tine
când răstignit eram pe cruci,
de astă dată am fost smuls din sine,
încercănat în câteva cuvinte.
Unde te duci bătrâne şi ce minte
te izvodi – scrisoare către cine?
Şi cum plutesc, mi-e patima o fugă
mi-e lacrima o cale de suspin,
Amin! – pe un sfârşit de rugă.
ULTIMUL
Ultimul Conte a murit,
a fost toată viaţa invers,
de aceea o să fie îngropat în cer,
sub un paltin trăznit,
adică în cealaltă parte
de univers,
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într-o mănăstire străveche.
Groapa i-au săpat-o trei monoceri
înaripaţi, o mie de corbi-fraţi
şi una barză alb-neagră,
pereche.
Ca orice nobil suferea de podagră
în nodul degetului gros de la picior
sau în fluier,
îi încolţise un gorun,
în stângul –
în loc de os avea un nor
căzut din cer.
Plutea visând spre orizonturi sude,
sătul de viaţă
pierdut în Mările Bermude,
în ceaţă,
singur.
STRĂMUTARE
Cine ştie de o fi azi sau mâne,
Marea Strămutare – căci vântul
blând îmi scutură în păr
un pumn de frunze în răspăr,
un stol de praf stelar
îmi ninse somnul,
apoi un nor îmi tulbură vederea.
Vai inima! – îmi bate ca un şteamp
zorit de viituri îşi strigă
în umbra nopţilor – ecoul.
GÂND VECHI
Aş vrea să dorm sub un tumul,
popoare de vânt să arunce
asupră-mi pământ îndestul,
să-mi fie mormântul de stânce,
să-i fiu emul vreunui rege,
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să jur pe credinţă şi lege,
cititor ca din cărţi, din morminte
adunându-mi toţi morţii în minte,
cu tot ce-au răbdat înainte
de-a fi cuvinte, cuvinte,
în cimitire-pe cruci,
pe cruci la răscruci,
oseminte.
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DUMITRU MĂLIN

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI VISAT (VIII)
Am mai povestit puţin cu omul, ne-a întrebat şi el câte
ceva despre revoluţia noastră, despre faptul dacă o să-l rechemăm
pe vecinul său ca rege în România. Eu am spus ceea ce încă mai
speram – că acest lucru mi s-ar părea foarte firesc. Şi cu asta
basta. Ne-am întors la hotelul nostru care se plictisea aşteptândune singur pe roţile încinse, în parcare. Am plecat mai departe. Am
vizitat din nou Geneva şi puţin din Lausanne, am trecut, din nou,
graniţa de la Saint Golph, în Franţa şi seara deja am dormit de
partea franceză a lacului Leman. La Thonon les Bains, loc ce ni
se părea deja a fi, oarecum, un cuibuşor al nostru de nebunii, căci,
pentru a treia sau a patra oară ne pregăteam să vieţuim aici, cazaţi
în propria maşină, cel puţin pentru o nouă şi binecuvântată bucată
de timp.
În anii ce au urmat, precum fluturii atraşi de flacăra
narcotică a lămpii, am revenit mereu şi am vizitat furibund mai
toate ţările din vestul Europei. N-am pus, încă, piciorul în Anglia
şi Portugalia, n-am ajuns în ţările nordice, dar în rest, măcar în
trecere, ne-am căutat, peste tot şi mereu visul, reprimat în atâţia
zeci de ani de comunism. În rest, nici măcar o nădejde, decum
posibilitate, nu întrezăresc de a ajunge prin Americi. Ciudat, de
asemenea, mi se pare că nu am simţit aproape nic un fel de dor de
a merge înspre răsărit. Nici măcar până peste Prut, la sora noastră
Moldova, n-am ajuns. Mi s-a arătat de câteva ori prilejul de a face
parte din vreo delegaţie, cât de cât oficială, pregătită să pornească
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înspre Chişinău. Dar, de fiecare dată, în ultima clipă, cineva s-a
găsit că nu mai am loc, nici de data aceea. Numai că nici eu n-am
simţit nevoia să fac nici un efort, nici un demers hotărât, n-am
avut nici o iniţiativă concretă şi rezonabilă de a trece vreodată
Prutul. Nu mi-a dat acest ordin nici un mareşal Antonescu din
mine şi, deci, n-am trecut niciodată acest blestemat hotar, stropit
cu sânge de român, de atâtea ori. Îmi doresc, dar cumva stins şi
potolit, să fac asta, la fel cum mi-ar plăcea, oarecum, să văd
Moscova, Petersburgul sau Minskul. Dar nu atât de tare încât să
şi pornesc, cu pas hotărât, înspre acolo. În schimb aş sări de patru
metri spre stele dacă aş întrezări, cât de cât, vreun prilej de a
pleca mâine spre Londra, Copenhaga sau Oslo. Ca să nu mai
vorbesc de New York sau Washington.
În Franţa, însă, aşa cum am tot spus,am avut sau mi-am
căutat mereu ocazii şi am revenit, de atunci, de multe ori. De
fiecare dată cu acelaşi drag, curiozitate şi plăcere. De exemplu, o
dată, pe drumul de întoarcere acasă de pe drumurile vestului, am
poposit într-o parcare lângă un centru de recuperare psihică a
cadrelor didactice. Acolo, o anumită Madame Helene, care se
plimba pe un mic drumeag de lângă acea parcare, seara, însoţită
de alte colege dilite de atâta învăţământ, a fost curioasă să ştie ce
jivine, din ce specie exotică, făceam parte? A intrat în vorbă cu
noi şi în următoarele două veri îi eram oaspeţi. La castelul ei (nu
exagerez!), undeva într-o mică localitate de lângă Lyon. Ocazie
cu care am şi vizitat, pe îndelete, însoţiți de gentilomul Monsieur
Jean, soţul acestei Helene, cu vreo 20 de ani mai în vârstă decât
ea, acest mare, renumit şi frumos oraş francez. Aşezat la
confluenţa Rhonului cu râul Saon, la vreo cinci sute de kilometri
de Paris. Superbe, dulci şi chinuitoare călătorii au fost şi acelea,
pigmentate cu acelaşi neprecupeţit, neostenit şi permanent confort
al Daciei-noastre-hotel, cu frâna de mână sub coaste şi volanul în
tălpi, toată noaptea, şi noapte de noapte, după părăsirea castelului
Helenei şi al lui Jean. Grand merci, pour toujours, Madame
Helene et Monsieur Jean, pour votre infinite generosite! Altădată,
un anume Monsieur Gille, bucătar şi proprietar de restaurant din
apropiere de Ancy, atunci când i-am cerut voie să dormim în
maşina noastră, dar în parcarea lui, la auzul numelui de „români”,
a devenit, şi el, foarte curios, ca la sunetele unui exotic nume de
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incaşi. Ne-a smuls din confortul Daciei noaste autohtone. Ne-a
plasat într-un pârlit de pat franţuzesc plin de vise capitaliste şi
iluzii nebuneşti. Asta după o cină copioasă, gratuită şi umilitoare,
totuşi. La o masă din restaurant şi nu pe vreo margine de şanţ din
încăpătoarea parcare de afară, unde tirurile se înghesuiau, unul
după altul, pentru ca şoferii lor să-şi facă plinul stomacului spre a
putea porni, fluierând cu curaj, în franţuzeşte, evident, mai
departe. În următoarele două-trei veri ne-au făcut, el şi soţia sa,
aceeaşi umilitoare, dar absolut necesară „chemare” spre a vizita
Franţa. Am fost, evident, pentru câteva frumoase şi curioase zile,
şi oaspeţii lor. Am locuit la restaurantul lor sau la casa lor de la
ţară, ne-au cumpărat un micuţ, dar necesar televizor-cadou, pe
care noi a trebuit să-l plătim, totuşi, aproape integral, chiar la
întoarcere, la binecuvântata noastră graniţă română. Le-am
cunoscut copiii şi pe amantul doamnei, un şofer italian care ne-a
fost un permanent însoţitor şi ghid prin împrejurimi. Ne-a condus,
ca-n filme, cu „tractorul” camionului său, pe la lacuri, păduri şi
râuri, lăudându-ni-se neruşinat întruna cu faptul că nu soţul, ci el
este favoritul şi stăpânul în acea casă de creştini cumsecade.
Totuşi a trebuit să aştept, într-un chin stins, câţiva ani
buni, după prima vizită făcută la Thonon, până să ajung şi la
Paris. Nimeni nu-mi deschidea nici o perspectivă de a-mi putea
realiza cumva şi acest mare vis. Atunci am hotărât că trebuie să
cuceresc Parisul prin forţe proprii. Mai precis, în cea de-a treia
sau a patra vară după prima noastră vizită la Thonon, am dibuit o
asemenea oportunitate. O colegă, o profesoară din Zlatna,
admiratoare a poeziei pe care o scriam, atunci când a înţeles ce
dor mă arde, mi-a dat adresa unei doamne din Franţa, cunoştinţă
de-a ei, ştiind ea ce ştia. Madame Margueritte avea un fiu, inginer
tânăr şi neliniştit, care lucra şi locuia la Paris, chiar în buricul
târgului, cum se zice, adică în Place de la Republique. Acest tânăr
franţuz se împrietenise, cum-necum, cu fiul colegei mele din
Zlatna. Urma chiar să sosească în ceva vreme din nou, însoţit de
câţiva alţi prieteni tineri într-o nouă vizită în acest orăşel, încă
amarnic pârlit de poluare la acea vreme. Într-un anumit timp
vizita anunţată a şi avut loc. Profesoara de română din Zlatna a
condus grupul de tineri francezi până la poeticul meu apartament
din Alba Iulia şi astfel m-am trezit cu noi cunoştinţe în Franţa.
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Şi aşa se face că Madame Margueritte, mama lui George,
tânărul inginer franţuz cu prieteni în Zlatana, ne-a onorat, din
nou, chiar în acea vară, cu afurisita de „chemare”, absolut
necesară pentru o nouă viză şi vizită în Franţa. Apoi ne-a ocrotit,
cu bunătate, pentru câteva zile, în cocheta şi primitoarea lor casă
din Alsacia, lângă Mulhouse, într-o comună al cărei nume îmi
scapă acum. Dar unde am sosit grabnic şi vijelios, din nou fără
GPS, evident tot cu Dacia noastră, hotelul nostru portativ la
spinare. Recunoştinţa noastră nu conteneşte şi nu se va opri
niciodată din a-i aduce prinos acestei doamne Margueritte, o
văduvă de vreo 80 de ani, mare amatoare, ea însăşi, chiar şi la
această vârstă, de călătorii. Urma să plece, chiar atunci, în câteva
zile după vizita noastră, cu autocarul, la Moscova. O femeie cu
frumuseţea de-acum apusă, dar cu suflet tânăr şi bun ca pâinea
românească, care ne-a condus cu maşina dumneaei să vizităm
oraşul medieval Mulhouse, ne-a oferit o cină la un restaurant
chinezesc, amuzându-se copios când ne scoteam ochii cu
beţişoarele buclucaşe. Ne-a dus la Muzeul trenurilor şi Muzeul
automobilelor din acest oraş. Ne-a arătat La Tour du Diable, ne-a
plimbat prin frumoasa şi străvechea Place de la Reunion, dar mai
ales, ne-a facilitat, în cele din urmă, prin fiul său, posibilitatea de
a deveni, pentru vreo săptămână, locuitori, fără chirie, ai
Preluminatului Paris. Exact în mijlocul Parisului, în Place de la
Republique, am avut onoarea de-a ne instala „cortul”. Ni s-a
oferit găzduire gratis, lucru pe care nu ni l-am fi putut închipui
măcar, nici chiar în visele cele mai îndrăzneţe. Însă acolo se afla
cuibul de aur al ingineraşului George, o mică, dar cochetă
garsonieră situată la etajul doi sau trei al unei clădiri istorice şi
unde, pentru a avea acces la intrarea pe scară trebuia să ţii minte
şi să formezi un cod, ceea ce, iarăşi, nu pomenisem la înapoiaţii
de noi, românii, până atunci. Cum se întâmplase de fapt: George,
conform bunului obicei francez, occidental în general, deşi avea
peste 30 de ani, hălăduia încă, bine merçi, ca burlac. Iar în acea
vară, la începutul lunii august, făcuse de bine să-şi găsească o
„vuşmucă” de origine polonează, care nu ştia o boabă franţuzeşte,
dar cu care se înţelegea perfect în engleză şi să plece, conform
unui alt bun obicei al francezilor, pe undeva, prin vreo ţară din
nord. Aşa încât, la momentul la care soseam noi la Paris,
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garsoniera lui rămânea goală. Am ajuns acolo după un periplu
mai lung: pe la Colmar şi Besançon, o hălăduire de încă vreo
săptămână, din nou, pe malul lacului Leman, la Thonon les Bains.
Apoi un scurt popas de încă trei-patru zile la castelul mai
vechilor noştri prieteni Hélène şi Jean de lângă Lyon. Apoi, în
sus, spre Orleans şi Reims, pe urmele Ioanei d’Arc, ca să
ajungem la Tours, poarta de intrare în Valea Loarei. Am vizitat,
în fuga calului, câte ceva, mai nimic din toate aceste oraşe şi
multe altele, zicând că avea-vom toată vremea din lume să
revenim, probabil, mai pe îndelete, într-un altcândva, care apoi a
devenit un cert şi regretabil niciodată. Tot din fugă ne-am oprit
câte puţin şi mai mult pe la porţile renumitelor castele de pe
Valea Loarei, neavând bani ori neîndurându-ne, momentan,
credeam noi atunci, să cheltuim atâţia amar de franci pentru a
plăti enormele, pentru noi, taxe de intrare. N-am mai ajuns, din
păcate, pe acolo niciodată, niciodată!
Sosiţi apoi, în sfârşit, în faţa Palatului de la Versaille am
găsit aici un loc gratuit de parcare şi iată-ne, of, doamne, dar cum
de s-a putut întâmpla şi acest vis, în curtea castelului de poveste
al regilor Franţei. Exact lângă statuia ecvestră a lui Louis XIV,
trebuia să ne aştepte, lipit de soclu, un prieten de-al inginerului
George, care să ne repereze după nu mai ştiu ce semn de
recunoaştere. Nu cred că era nevoie, însă, de nici un semn, că
după înfăţişarea noastră de extratereştrii rebegiţi şi nespălaţi,
dormiţi în maşină cu săptămânile, eu cu o faţă nebărbierită de
eschimos, era foarte uşor să fim remarcaţi şi strigaţi pe nume:
Monsieur ...! Ca y est! Edmond, prietenul, cam de aceeaşi vârstă,
al lui George ne-a condus, mai întâi, la Saint-Germains, acolo
unde locuia el şi unde ne-a plasat maşina, aşa cu bagaje cu tot, în
garajul propriu. Apoi ne-a urcat în maşina lui cu care, într-un
final, a oprit într-o parcare, nu departe de Place de la République,
iar de acolo am ajuns în câteva minute, pe jos, până la locuinţa lui
George, acolo unde Edmond a format un cifru, am urcat scara
întortocheată, a descuiat o uşă înaltă şi am pătruns în ceea ce
urma să fie cuibuşorul nostru de nebunii pentru săptămâna
următoare. Edmond ne-a predat cheia, ne-a scris pe o bucată de
hârtie cifrul de la poartă, atrăgându-ne atenţia să-l memorăm şi să
nu-l pierdem, ne-a promis că o să mai treacă pe la noi chiar a
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doua zi ca să ne ducă să vizităm Luvrul, căci se nimerea să fie o
zi când vizitarea muzeelor din Paris era gratuită. A venit, întradevăr, a doua zi spre seară, ne-a luat din nou în maşina lui şi nea dus, dar am vizitat doar o mică parte, aceea cu Mona Lisa lui
Leonardo da Vinci, din acest imens şi faimos muzeu. Apoi,
acelaşi Edmond, a dat o raită cu noi prin centrul Parisului, pe
malurile Senei, arătându-ni-l aiurea, din fuga maşinii, astfel încât
în afară de poduri, parcuri şi clădiri înalte, toate cu arhitectura
unor palate, n-am reţinut nimic. Deşi franţuzul turuia întruna
despre ce şi cum se numeau una şi alta dintre minunăţiile pe care
ni le arăta. A oprit, până la urmă, undeva şi ne-a dus la un
restaurant omenindu-ne cu ce am crezut noi că ne-ar plăcea, nu
mai ţin minte ce am mâncat. După masă ne-a mai arătat încă nu
ştiu ce din Paris din care iarăşi n-am reţinut decât râurile paralele
de zeci de maşini, pe nişte bulevarde largi, nemarcate cu nici o
linie, aşa încât fiecare maşină se strecura prin faţa celeilalte cum
o tăia capul. În această mare de maşini care opreau scârţâind doar
la stopuri, eu am spus că nu aş avea curajul să conduc niciodată.
Dar am ajuns într-un an următor cu Dacia mea până sub Turnul
Eiffel. Aşa că, precum în politică, niciodată să nu zici niciodată.
Garsoniera lui George, din Place de la République, era
formată doar dintr-o bucătărie, o baie şi o cameră de zi, puţin mai
mare. Cameră care, printr-un paravan ascundea un colţ în care se
lăfăia patul şi un fotoliu. Totul era mobilat simplu dar cu mult
bun gust, fără fiţe şi fără nimic în plus sau în minus. Sub pereţii
înalţi, unde ţi-ar fi trebuit o scară lungă dacă ai fi vrut să atingi
tavanul, îşi întindeau careurile de sticlă nişte ferestre înguste şi la
fel de înalte prin care soarele verii ar fi putut să ne scalde în cea
mai molatică şi caldă lumină. Numai că, dragul de „soleil”
francez, nu s-a arătat mai deloc atâta timp cât am stat noi acolo. A
fost o săptămână ploioasă şi întunecată ca un suflet de văduvă
tânără şi nemângâiată. Pe o asemenea vreme am vizitat Parisul,
pe jos şi numai pe jos. Încă de a a doua zi de după vizita la Luvru,
de acolo, din Place de la République, dincolo de orizontul înalt al
tuturor palatelor ce ne luau ochii, am zărit vârful Turnului Eiffel.
Ni s-a părut că nu e departe şi am pornit la trap, pe străzi şi
străduţe de tot felul, tot urmărind acel vârf metalic. Doar-doar îl
vom vedea apropiindu-se şi curmând oboseala alergării noastre
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nebune. Dar, precum o Fata-Morgana de fier, cu cât credeam că
ne apropiem, cu atât turnul se dovedea a rămâne la fel de departe.
Când, în sfârşit, am ajuns şi l-am văzut întreg, în carne şi oase,
pardon, în şuruburi şi fierărie şi terase şi scări şi ascensor, nu mam putut abţine şi am exclamat, fără să vreu: „Oh, fir-ar el al
dracului! Păi asta-i tot!? Pentru atâta lucru ne-am rupt noi
picioarele, mărşăluind o jumătate de zi? Ptiu! Păi un stâlp de linie
de înaltă tensiune de la noi, ridicat într-un vârf de munte, lângă o
prăpastie fără fund, e mai spectaculos decât monstrul acesta fără
nici un chichirez!”. Spuneam asta cu voce tare, aşa încât doamna
mea mi-a atras atenţia: „Psst! Mai încet că mai sunt şi români pe
aici. Te aude cineva şi va zice că eşti o brută, un insensibil, un
barbar!”.
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DANIELA GÎFU

20 ianuarie 2016
Despre lecția răbdării
s-a scris și se scrie mereu...
Poate am trăi mai mult
dacă am înțelege acele vorbe.
Cine scrie despre răbdare,
de ce se duce la fel ca ceilalți?
Ce nu a înțeles?
O permanentă risipă
pentru a ne împlini voile...
Experimentăm în noi ineficacitatea patimilor.
Pare mult mai însuflețitoare.
Câtă amăgire!
21 ianuarie 2016
Știința ezoterică fascinează!
Redăm mecanic vorbele din cărți.
Înțelesul lor,
o adevărată provocare.
În fiecare om se află un mic alchimist.
Ori un mag...
Ceva.
Falsa mândrie.
Câtă banalitate!
Sărac om,
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Ce nu-și înțelege mărunțenia.
Trăiește o dezordine ce alungă adevărata magie.
Eliberează-te de slăbiciuni,
Cel care posedă adevărata cunoaștere,
Este un permanent căutător
E umrat de lumină și binefacere.
22 ianuarie 2016
În adâncul disperării tale,
Găsești temei ca să te-nalți,
peste Valea Plângerii
peste cerurile străbătute.
Ți-ai pierdut încrederea,
în tragicul vid al sufletului tău.
Târziu îți afli credința.
În lumea eului tău,
plină de chinuri și lacrimi,
nu mai aștepți nimic
Te ferești de decepții.
Trădătoare fapte.
23 ianuarie 2016
Optimismul versus pesimismul.
Închipuirea ne e săracă.
Unii caută trăirea spirituală
Adevărații optimiști.
Alții caută trăirile materiale,
plinătoare de speranță imediată.
Curând îi vor părăsi iluziile.
Optimismul și pesimismul,
două filosofii de viață.
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Optimistul,
deschis întinderii cerești.
Pesimistul,
Limitat de marginile pământene.
Primul nu se prăbușește,
Oricât de încertacă-i inima
Rămâne în adevărul divin
Al doilea e plin de îndoială
De sine, de alții, de viață
E prea atent la formele răului.
24 ianuarie 2016
Ți-ai împlinit dorința
și zâmbești victorios.
Până și pasul trădează bucuria.
Uiți însă să privești în largul Universului.
Căderea în mrejele elogiilor trecătoare
îți grăbește cursa plină de capcane.
Și ce-ți mai plac laudele, om neghiob!
Ajungerea pe culmi lumești,
un pericol pecetluit cu durere eternă.
Uitarea lucrului cu sufletul
pentru niște vorbe conjucturale
îndreptate spre o preamărire pasageră.
Îndură-te, Doamne!
...
Vechea ta glorie a apus
acum mulți ani în urmă.
Respirările tale lirice par
să ți-o reînvie.
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O redeșteptată zburdălnicie
din nou prezentă în prejma ta.
Un suflu de împrospătare
ne amintește de cel de ieri.
Prăfuita nebunie creatoare
grevată acum de trăiri aleatorii,
Ce fac parte dintr-un plan înclinat.
Poate... prea înclinat.
O superioară discreție,
Purtată de un ger neașteptat.
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Sfătuire
În fremătarea lumii ce te năpădește
Şi-n gâlceava ce te-nconjoară
Tu nu te-amesteca, nu te privește
Te du să stai-n liniște și tăcere
Şi asta-ți va fi bogata ta avere!
Liniștea-ți sporește viața
Tăcerea o să-ți dea-ntelepciune
Taci, și nu rosti nicicând
Cuvinte ce nu se cad a spune!
Liniștea, tăcerea și armonia vor dăinui ȋ n lume.
Apleacă-te în fața celor în dreptate
Şi le strânge mâna cu tărie
Dar nu le-aduce slave imense
Că se poate să se-ncreadă și strică-n omenie,
Osanale adu Celui ce luminează
În liniște și tăcere iubește pe aproapele tău
Și nu lăsa în viața ta să vină
ura, neiubirea, duhul cel rău!
Ce frumos ar fi în România toată
De-ar fi liniște și tăcere, mai multă rațiune
Cu Domnul mai aproape poate
Am fi iubiți și respectați în lume.
21 nov. 2014
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E lumea asta nefirească
Popasul meu pe-această lume
De neînțeles se pare oare?
Eu vreau totuși a le spune
Că n-am fost omul oarecare!
M-am trudit să-mi ridic casă
Am suferit și am răbdat
Rău de spun alții nu îmi pasă
Hristos de moarte ne-a scăpat,
Le cînt nepoților să crească
De răutăți vreau să-i feresc
E lumea asta nefirească
Dar cred în Tatăl Cel Ceresc
Nelegiuri fac mari, aleșii
Averi își fac prin furt ca apucații
Și nu le pasă că-s nedrepți
Că ei îi pedepsesc pe alții,
Popasul meu pe-această lume
De neînteles se pare oare?
Eu totuși vreau la toți a spune
Că n-am fost omul oarecare!
21 sept. 2015
Copiii sunt îngeri
Lumina e putere venită din putere
Toate în lumină sunt luminate
Pierderea rațiunii
lumina nu o poate păstori
Și suferiți și voi copii!
Mintea fără lumină,
fără lumină interioară
se obosește, se tulbură
și cade în neștiință
abrutizându-vă înfiorător.
Casa în care plâng ferestrele
fără lumină
Viața se îmbolnăvește mereu
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cade iubirea copiilor în rău
și nu mai ai speranță.
Suferința se așează în tine
Vreau să te apăr de ea!
Scriu aceste rânduri
și-ți aduc lumină din stea
Tristețea mă pune pe gânduri
Copiii sunt îngeri ce vin înspre mine
Lasă-i în lumină că le face bine!
Oct. 2015
Speranță ce să mai fac?
Tristețea m-apasă,
Mă tulbură,
Îmi neliniștește clipele,
clipele astea de toamnă
și devin om cu probleme,
Apăsare, tulburare, griji…
Au murit tineri arși de vii,
A căzut guvernul,
Vine altul mai lacom la rând?
Eu n-am ce să fac!
Butonez televizorul și tac!
Speranță ce să mă fac?
Nu m-ascund
Nu m-ascund de tine că știi că te respect
Acum când sărbătorile nașterii Domnului se vestesc
Luminile Universului, Soare, Luna și stele
Îți dăruie ție iubirile mele;
Nu m-ascund de tine ființă fermecătoare
Îți dăruiesc mai mult frumos și poezie
Cu tine viața-i plină de-ncântare
Ești bogăția lumii, armonie!
Nu m-ascunde de tine, ești pentru toți
Veșnic dor, speranță și nădejde, viitor.
Ian. 2016
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LUCA CIPOLLA
Italia

Per raggiungerti
Per raggiungerti
ho lacerato piedi
d'emozioni pungenti,
tizzi
su sassi ardenti,
deserti
che di rado
annunciavano l'oasi.
Intorno a me
solo ombre bipedi,
sorelle
di pochi denari,
ma per raggiungerti,
la schiena rotta,
ignorai l'età reale
nell'aura d'ambra
d'illusori trascorsi infantili
fra braccia
ancor
di giovane madre.
Ca să-ajung la tine
Ca să-ajung la tine
mi-am sfâşiat picioarele
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cu emoții înțepătoare,
tăciuni
pe pietre arzătoare,
deşerturi
ce rareori
prevesteau oaza.
În jurul meu
doar umbre bipede,
surori
de nimic,
dar ca să-ajung la tine,
cu spatele rupte,
ignorai vârsta reală
în aura ambrei
a iluzoriilor trecute infantile
în brațele
din nou
ale tinerei mame.
Magia
Piova una lacrima
sull'assito
ed una magia
sleghi le stringhe
che c'incatenano al suolo.
Siamo assuefatti,
lucciole di fuoco
che penetrano l'atmosfera
ed entrano, escono,
si chiedono e perdono
il tizzo che lento
consuma
per poi ridare
fiamma.
Magie
Să plouă o lacrimă
pe pavaj
şi o magie
să dezlege şireturile
115

care ne înlănțuie de sol.
Suntem dependenți,
licurici de foc
ce pătrund atmosfera
şi intră, ies,
se caută între ei şi pierd
tăciunele care încet
se consumă
ca apoi să redea
flacăra.
Zafferano
Semi di zafferano
sulla terra sparsi,
li raccolgo
in nome della guerra
che brucia il mio cammino;
sogno in plenilunio
- pavo che da lontano guardi
e timido saluto il futuro
ov'ombra di porta
cigola
nelle sere stregate
da complice morna.
Şofran
Semințe de şofran
pe pământ împrăştiate,
le culeg
în numele războiului
care mi-arde calea;
vis la lună plină
- pavo ce îndepărtat priveşti
şi timid salut viitorul
unde umbra uşii
scârțâie
în serile vrăjite
de o complice morna.
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L'Europa è morta a Idomeni
Giaccion fogli abortiti
da una mente stanca,
l'azzurro crespo delle ortensie,
treni in lontananza..
Mi seguirai
sul viale del tramonto?..
Fendon tenebre
mani da ricordi
screpolate,
il bovindo di Plovdiv
già tremava ai fuochi..
2007,
il nuovo anno a sorsi di rakija
dispensanti auguri
a destra e manca..
Arlecchino il cielo di colore,
oggi
la radio annuncia
“L'Europa è morta”
e ingenue urla di bimbi,
madri, vesti di stracci
sul fango di Idomeni.
Europa a murit la Idomeni
Zac foile avortate
de către o minte obosită,
albastrul creț al hortensiilor,
trenuri în depărtare..
Mă vei însoți
în mersul meu spre asfințit?..
Despică tenebre
mâini din amintiri
crăpate,
bovindoul Plovdivului
tremura deja la focuri.
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2007,
anul nou, înghițituri de rachiu
răspândind urări
în dreapta şi în stânga..
Arlecchino este cerul de culoare,
astăzi
radioul anunță
„Europa a murit”
şi urlete naive ale copiilor,
mame, rochii din cârpe
pe noroiul Idomeniului.
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GENOCID
Hitler a început să ne tragă trupurile la xerox
Alegându-şi ca model sacru
Un tânăr german blond, înalt de 1.80, cu ochi albaştri.
Nu s-a mulţumit însă cu atât
- Simţea că nu făcuse esenţialul Şi ne-a tras apoi şi eurile la xerox –
Acestea strigau mereu: „Heil Hitler!”
Şi sărutau svastica.
Pe cei ce nu corespundeam standardelor
Ne-a aruncat mârşav în ghetouri
Şi ne-a obligat să ne lăsăm coapsele roase de şobolani,
Să ne hrănim cu umezeala pereţilor.
Ne culcam cadavrele pe cărămizi înroşite de lacrimi
Şi identitatea ne-a fost scuipată
Scrijelindu-ni-se pe piept un număr draconic
Pe care n-am vrut niciodată să-l recunoaştem.
De Crăciun ni s-au adus ca daruri
Pneumonia, schizofrenia şi crucea de la capul
mormântului
Şi noi le-am acceptat zâmbind,
Căci acestea ni se păreau mai uşor de suportat.

119

Şi visele ne-au fost decapitate
Pe butuci de mitraliere cu securi de obuze
Pe când înotau haotic prin excremente...
În fiecare zi eram umpluţi cu benzină
Şi cauterizaţi până în măduva oaselor,
Pentru ca sângele suferinţei noastre
Să prelungească viaţa tiranului.
Apoi - în virtutea cuvântului „milă” Ni s-a dat dreptul să ne spălăm –
Şi pentru ca nu cumva să rămână
Vreo parte a corpului nostru murdară
Am fost primii oameni, deşi numai oameni nu mai
eram,
Cărora li s-a oferit drept detergent gazul
Care, după ce ne-a curăţit pe noi,
A curăţit şi fantomele noastre
Pe când încercau să-şi găsească liniştea
Înfigându-se benevol în sârma ghimpată
Ce era blondă, avea 1.80 şi ochi albaştri.
FĂ-MI SEMN SĂ FIU BRAZDĂ!
Fă-mi semn să fiu brazdă –
Să se poată semăna înăuntrul idealului,
Să pot rotunji valoarea cupei de sudoare,
Răbdarea condamnării la un chin exotic.
Fă-mi semn să fiu brazdă –
Iancu e curcubeul istoric al Ţebei,
Dă-mi răgaz
Să ader la această informaţie genetică latină,
Dă-mi şireturile lui Crişan
Să mă pot spânzura de un compromis.
Fă-mi semn să fiu brazdă –
Am nevoie de o coloană vertebrală de moţi,
În 1599 Mihai mi-a unit coastele de stern,
Apoi Brâncuşi m-a însetat în Coloana Infinitului;
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Mi-e foame de sinuciderea lui Decebal,
De Putna mi-e foame, de Basarabia,
Tu fă-mi semn să fiu brazdă
Să mă pot cutremura dedesubtul tezaurui furat,
Să fiu kilogramul de pământ genial
dimprejurul lui Eminescu.
Mi-au rămas cicatrici în orbite
De când mi-am rătăcit miocardul
între Ialta şi Teheran...
Pentru înpăcarea cu sine a eului meu
Te conjur, fă-mi semn să fiu brazdă!
PRETUTINDENI ŞI NICĂIERI
Locul meu e pretutindeni şi nicăieri –
Sonore iluzii mi se zbat pe retină,
Mă sufoc în zona crepusculară a cuvintelor
Şi bizar lucru, accept această stare de fapt!
Giganticului meu EU nimic nu-i e de ajuns,
Tăcerea sau cunoaşterea nu-l definesc,
Dar nici nu-l neagă covârşitor.
Seismice ere îşi încalecă armăsarii
Care în galop sudează cu potcoavele
Zăbrele care mă închid în Erosul
Ce devine girant al dorinţelor nerostite.
Amintiri de metal le topesc sub lumină
Şi întunericului nu-i e de ajuns spasmul interior
Pentru a-mi delimita trupul de spirit.
Locul meu e pretutindeni şi nicăieri –
Nu-mi pot etala nici trecerea, dar nici viaţa,
Strâng mereu axul cuvintelor,
Dar el îşi trădează zimţii ironic
Şi se dezşurubează invariabil
Încolăcindu-se pe o altă sintagmă.
Nu m-a învăţat nimeni legile iubirii,
Nici ale imaginii sau ale visului –
Pot iubi şi visa frenetic până când
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Imaginea mea însăşi reprodusă
- Supunându-se unei legi ce nu e nici măcar inventată Ar fi atât de pretutindeni şi nicăieri,
Încât în fiecare pretutindeni aş găsi un nicăieri
Şi în nicăieri un pretutindeni.
ADUNĂ-TE!...
Ce faci?!
Adună-te, iubito,
Că te-ai împrăştiat toată sub neant, sub puls,
Toată te-ai despletit:
Fir cu fir, parte cu parte, sărut cu sărut,
Ţi-ai aruncat înspre humus
Până şi propriu-ţi extaz fărâmiţat,
Tăiat în bucăţi, divizat în vertebre
Stând parcă gata să fie dus la crematoriu ... şi ars!...
Ce faci?!
Adună-te, iubito,
Că ţi-ai exilat sinea în materia surdă, oarbă
Şi ai început să nu mă mai recunoşti
De parcă ai înghiţit uitarea,
De parcă ţi-a pătruns prin buze o astenie, o comă!
Dar eu, eu oare te mai cunosc?!
Că s-a aşternut aşa ... o burniţă ... peste noi –
O burniţă în toiul verii
Şi mă scalpează de mine însumi, de tine însăţi,
De parcă ne-ar fi tratat cineva
Cu vreo soluţie modernă,
De parcă ne-ar fi stropit cu un Eros schizofrenic
Din cap şi până-n tălpi
De frică să nu ne alterăm de atâta iubire,
(Ca şi cum asta ar fi posibil!)
Dar n-a apreciat corect cantitatea
Şi cred, iubito,
Că noi vom face totuşi fruct!
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IULIU PÂRVU

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
15 August – Marrakech (Maroc)
Ziua de Sfântă Mărie Mare ne prinde foarte departe de țară.
Somn mai bun decât nopțile trecute, deci suntem și noi mai
proaspeți, cu poftă de-a ne continua aventura. Mic dejun decent,
cât să ne simțim bine. Până la prânz, rămânem la Fes, să întregim
programul de vizite. Urcăm pe o colină, într-o zonă veche a
orașului, unde funcționează un important atelier de ceramică. Ni
se dau explicații amănunțite despre întregul proces de fabricație
până se ajunge la produsul finit. Obiecte variate, foarte frumoase,
dar la prețuri mari, așa că nu ne prea înghesuim să cumpărăm. De
altfel, sunt și greu de purtat atâta drum până acasă. Oricum,
constatăm că meșterii marocani sunt foarte iscusiți în arta
ceramicii... De pe înălțimea unde ne aflăm, se deschide în fața
noastră o panoramă splendidă a orașului, care nu poate scăpa
poftei nebune a aparatelor noastre de-a prinde tot ce-i pitoresc.
De la Fes, pornim spre Marrakech, mai înspre sud. Greu
ieșim din oraș, care se întinde pe mai multe coline. În autocar,
ritmurile cu bogate inflexiuni ale muzicii arăbești. Trecem printro zonă cu întinse plantații de măslini. Avem de parcurs astăzi
vreo cinci sute de kilometri, pe șosele înguste și întortocheate.
Locurile alternează: când trecem pe o vale cu pământ fertil,
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impecabil lucrat, când printr-o zonă colinară, cu pământ arid, deci
mai săracă. Deranjează murdăria de pe marginea șoselelor, mai
ales pungile de plastic aruncate peste tot. Ar fi fost mai bine dacă
marocanii nu le-ar fi cunoscut, pentru că prea le împrăștie pe
unde se nimerește... Ne sună Ancuța. Pe acasă, toate bune, numai
că la Cluj plouă și e frig. Iar aici, temperaturi de peste 40 de
grade... Încep să-mi dau seama de suficiența grupului, altfel
pitoresc, din impresiile unora sau altora despre locurile și oamenii
pe care îi întâlnim în circuitul nostru. Exprimate apăsat. Eu știu
că, atunci când vrei să cunoști un popor, îi cauți părțile frumoase,
ca să-l poți lăuda, nu te lovești de sărăcia sărmanilor, de lentoarea
lor. Câteva doamne, mai prețioase decât le-ar recomanda condiția
intelectuală, strâmbă adesea din nas față de ce le e dat să vadă.
Reduc totul la pungile de pe marginea șoselei, la locuințele
sărăcăcioase, realități, zic ele, care pe la noi nu au cum fi
întâlnite. Pardon, răspund, și le invit să vină la Cluj, fieful vieții
urbane civilizate românești, să le duc la Pata Rât, și, apoi,
eventual, mai discutăm. Tolerant, cum mă știu, întăresc ideea că
fiecare popor este frumos în felul său, iar marocanii au destule
lucruri cu care se pot mândri. E bine să le descoperim pe acestea
și să nu ne mai înveninăm și pe aici, că o facem destul acasă...
Locurile alternează în continuare. Pe dealuri, pământ arid, încă
nevalorificat agricol. În vale, livezi de meri, de pruni, de măslini.
Asemănător, oarecum, cu ce e la noi în zonele premontane.
Așezările sunt rare. Și nesmintit, cum intrăm într-o localitate,
bărbați pe terasă, la mese, fără urme de femei. Nașă-mea se arată
foarte deranjată de această situație. „Bietele femei, zice ea,
lucrează și ei o țin numai într-un chef”. Însă nu știu ce chef e
acela cu apă minerală ori cu sucuri, că doar musulmanii nu
consumă alcool. Vedeți cum se poate omul înșela când e stăpânit
de prejudecăți ? O fi un obicei al locului ca pe călduri de 40 de
grade să se adune bieții bărbați la o vorbă, să mai afle de unaalta. Așa-i peste tot în Orient... La drum lung, pică bine câteva
informații despre stilul de viață marocan. Aflăm, astfel, că media
de viață pe aici este de 65 de ani. Aproape cât la noi. S-a pus la
punct un învățământ obligatoriu de 10 ani. Ca la noi. Ni se pare
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un lucru semnificativ pentru o țară africană. Înseamnă că au forță
de muncă bine calificată. Nu-i deloc întâmplător că francezii de la
Renault sunt tentați să-și mute producția de loganuri în Maroc...
Căsătoriile, pe aici, sunt trainice, ca în tot spațiul musulman.
Fetele se mărită mai devreme, dar băieții se însoară numai după
ce au asigurată o situație materială ca să-și întemeieze o căsnicie.
În medie, se nasc circa 3-4 copii într-o familie. Mult peste ce se
întâmplă la noi. Societatea marocană este, deci, destul de tânără și
deosebit de activă. Se lucrează mult la șosele, în cooperativele
meșteșugărești, în agricultură și se face comerț. Din câte am
observat, există lucrări care par să facă parte din proiecte
naționale, ceea ce pe la noi, de o vreme, nu se prea întâlnește...
Ajungem în zona Munților Atlas, Al Akawain. La 1600 metri
înălțime, în stațiunea Ifrane, respirăm cel mai curat aer din
Maroc. Așa ne spune ghidul. Zonă împădurită, unde iarna cade
zăpadă. Un fel de Sinaia a lor. Aici se antrenează sportivii
marocani pentru marile competiții internaționale. Firește, și
curtea regală are un palat în Ifrane. Dar mai important decât
acesta este Universitatea particulară care funcționează aici, foarte
căutată pentru condițiile de studiu și pentru calitatea instrucției pe
care le asigură. Taxa de școlarizare este de 10.000 de dolari pe
an, ca în cele mai prestigioase universități ale lumii. Poposim
circa o oră în această stațiune agreabilă, ne plimbăm prin parcul
public, respirăm aer de munte mai răcoros. Elena mea refuză un
tatuaj pe degetele mâinii și pe unghii, pe care-l execută o tânără,
probabil studentă, mai puțin tradiționalistă. Eu, în schimb, nu
refuz un album cu imagini marocane deosebit de expresive...
Mai departe, trecem din zona arăbească în cea populată de
berberi. Pe aici, altă arhitectură. Locuințele nu se mai desfășoară
pe orizontală, ci se înalță pe verticală. Par a fi niște case-cetăți.
Unde-i piatră multă, și construcțiile se ridică mai lesnicios.
Trecem prin Azrou, oraș pitoresc, edificat pe coline, în terase.
Admirăm o moschee impozantă, în care probabil că intră la
rugăciune toți bărbații așezării. Zona este destul de aridă,
distanțele între localități sunt mari. Șoseaua e strâmtă, pentru că
nu prea-i spațiu să se desfășoare. Multe pâraie secate ori doar cu
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firicele de apă. Încerc să-mi imaginez formulele de viață din
aceste locuri și nu pot decât să le apropii de ce este pe la noi în
zona montană, mai puțin pădurile de conifere și iernile grele.
Case izolate ori cătune, cu izvoare puține, cu pământ sterp, cu
turme de oi și oareșice miriști. Măslini, pe văile uscate, și stânci
în care strălucește mica, încât devin, în bătaia soarelui, aproape
fosforescente. Pământul e roșiatic. În momentul în care întâlnim
un râu ca lumea, purtându-și apele spre Oceanul Atlantic, ni se
pare neverosimil. Alternanțele cromatice sunt și ele neobișnuite:
roșul brun al rocii, galbenul trecut al miriștelor, verdele închis al
măslinilor și cactușilor. Pe alocuri, se văd și case abandonate,
trădând fenomenul migrării spre oraș a tinerilor instruiți,
cunoscut și pe la noi prin anii *70-*8o... Când intrăm într-o zonă
de șes, lucrurile se schimbă. Aici pământurile sunt irigate,
miriștile – arate, a răsărit și a doua cultură.
Beni-Mellal, la poalele Munților Atlas, este un fel de punct
de frontieră între Fes și Marrakech, dar și de conflicte locale.
Cum ar fi la noi între două județe. Aici, pe cursurile de apă care
înaintează spre Ocean s-au ridicat baraje, amenajându-se lacuri de
acumulare, de unde își iau apa sistemele de irigații. Uite, un
proiect național înfăptuit... Beni Mellal este un oraș mare,
înfloritor, cu clădiri frumoase, cu multe fântâni arteziene, cu
cartiere ultramoderne, populate de aristocrația locală. Noi urcăm
în stațiunea Izvoare (pe românește), cu grădini publice, cu terase
și, mai ales, cu o cascadă care atrage mulți turiști. Avem o oră la
dispoziție, să ne plimbăm prin stațiune. Căutăm locuri umbrite,
pentru că e foarte, foarte cald. Lume multă prin preajmă, băncile,
în parc, ocupate. Terasele – pline și ele, greu mai pot fi găsite
locuri. Nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne plimbăm.
Când, deodată, privirea îmi rămâne țintuită pe două fete, probabil
maure, care ocupau o bancă pe alee. În costum tradițional
marocan. Un fel de mantie de sus până jos, de culoare albăstrie,
iar pe cap – un șal alb de mătase, un alb imaculat, lăsându-le
numai fața ovală descoperită. Cu aceiași ochi de care am vorbit
înainte. Nu o frumusețe rebelă, provocatoare, stârnind
senzualitatea bărbaților, ci o frumusețe clasică, luminată pe
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dinăuntru, care își etalează calm distincția. Rămân locului, cu
aparatul de fotografiat în mână. Puteam să-l declanșez, ca să
obțin un instantaneu oarecare, dar simțeam că aș face un
sacrilegiu. Ar fi fost ca și cum fotografiezi niște îngeri fără
îngăduința lor. Le rog să-mi permită să mă așez și eu lângă ele
pentru o fotografie de grup. Loc era. Ne-ar face-o Elena. Sunt
refuzat printr-un gest discret cu degetul. Insist să-mi permită să le
fac o poză fără mine. Le spun că sunt român și doresc mult să le
iau chipul acasă, departe, în țara mea, să-l admire și alții. Același
refuz, însoțit de un zâmbet care aduce a ușoară compasiune. Nu
știu, pentru părul meu alb, pentru exaltarea mea sau m-or fi
socotit un bătrân țăcănit. Voi purta multă vreme în minte acest
episod. Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu refuzat într-o
fotografie...
Ne continuăm drumul spre Marrakech. În dreapta noastră,
destul de aproape, strălucitori în lumina soarelui după-amiezii
târzii, Munții Atlas. Li se profilează clar stâncile de un gri aprins.
La poale, pe unde trece șoseaua, teren accidentat. Multele cariere
de piatră vorbesc de un bogat program de construcții în zonă.
Dealuri cu râpe adânci, adevărate răni în peisajul, pe alocuri,
selenar. La ora 17, temperatura de afară, 42 de grade! Noroc că în
autocar instalația de aer condiționat funcționează. Ne amuzăm că
și pe aici șoferii semnalizează cu luminile aprinse colegii de trafic
de prezența controlului poliției. Intrăm în Marrakech la orele
serii. Iată-ne, deci, într-o altă capitală imperială, a doua,
cronologic, a regatului marocan. Orașul a fost întemeiat de
almoravizi la sfârșitul secolului al XI-lea. Munții Atlas au slujit și
slujesc de zid protector în fața furtunilor sahariene, care nu-l
ating. Cu timpul, a devenit un important centru comercial, poate
cel mai căutat în Maroc. În secolul al XII-lea, sub dinastia
Almohade, s-a dat o nouă strălucire orașului, culminând sub
sultanul Ahmed el Mandour. După o perioadă de decădere, a
revenit la splendoarea sa de odinioară sub dinastia Alaoniților. La
sfârșitul secolului al XIX-lea , sultanul Moulay Hassan a asigurat
dezvoltarea impetuoasă a orașului, ridicând edificii impunătoare.
Astăzi, Marrakech este cea mai întinsă așezare berberă,
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conservând structura sa medievală din epoca fondatorilor, cea
mai mare parte din arhitectura orașului almohaizilor și
saadienilor, căreia i s-a adăugat fața modernă din ultimul secol și
jumătate. Avem ce vizita, deci, toată ziua de mâine.
Deocamdată, trecem printr-un cartier cu vile de o frumusețe
rară, cu pază la poartă. Admirăm o întinsă plantație de palmieri,
care intră în peisajul urban. Cum multe clădiri sunt placate în
roșu, i se mai spune Marrakech-ului și Orașul Roșu. Turnuri
semețe se înalță sub cerul senin, având fiecare o semnificație
religioasă. Circulația, pe străzi, este deosebit de intensă, dar asta
nu-l împiedică pe un berber să-și conducă țanțoș căruța cu
măgarul printre mașini luxoase. Acestea sunt contrastele
Marocului. Ajungem pe lumină la Hotel Golden Tulip Farah, întro zonă liniștită a orașului. Hotel de patru stele. Poate cel mai
elegant dintre toate în care am fost cazați până acum. După ce
urcăm bagajele strict trebuitoare în cameră, nu refuz
dezinfectantul nașă-mi, doar umblă ebola prin vestul Africii, chiar
dacă în Maroc nu a pătruns încă legal. Apoi coborâm la cină. Se
vede că pe aici oamenii mănâncă bine seara, deci nu ne putem
lăsa mai prejos. În spatele hotelului se întinde un parc cu piscină.
Mergem și noi. Este ora asfințitului. Atmosferă odihnitoare. Mă
așez cu Elena pe o bancă, să depănăm impresii. Lumea se adună
pe lângă noi, la povești. După zăpușeala zilei, răcoarea serii e
reconfortantă. Mai că nu ne vine să mergem la culcare, atâta-i de
plăcut. Ce bine că vom dormi aici două nopți!
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MARCEL MIRON

Călătoria cu ultimul tren
preotului Corneliu Mazilu
Stau de o vreme
cu ochii pe mersul trenurilor.
Nehotărât a urca
întreb călătorii de la geamurile închise.
Toate aceste trenuri
au ferestrele blocate
se văd pasagerii
privind spre gări
topindu-și sufletele
în peisajul verde sau arid
tot mai arid.
Întreb
strig
dar nimeni nu înțelege
ori n-au timp să răspundă
până mă aud
sunt departe
și alții
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din câmpiile terestre întreabă.
Trenurile care ne culeg
niște corăbii mari
trec de pe val pe val
ca peste traverse de lumină.
Coboară în abisuri
după călătorii disperați
îi salvează în plase uriașe
și sortează
peștii buni
de peștii toxici.
În aceste trenuri feribot
controlorii
întreabă de bagaje
de bilet.
Călătoresc fără de traistă
nici băț nu am
și nici sandale
ce-am agonisit
am împrăștiat.
Biletul
mi l-au cusut în buzunarul dintre omoplați.
Inspectorul acesta sidefiu
bagă o mână în mine
scoate o zdreanță de batistă
cusută cu inimoare roșii
pe multe lacrimi albastre
o întinde pe un lujer
verde de cicoare
și-mi poruncește:
așează-te!
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Am o vedere circulară
spre lumile noi
întru închegare.
Oare
pe care planetă
voi fi debarcat ?
Dans ritual la târnosire
Episcopului Corneliu
Ieri
de dies Domini
am dansat
în jurul bisericii
în cununa prestolului nou
am jucat.
Sub ramuri de busuioc
făcliile aprinse în mâini
încinși cu șorțuri de in
jucam în șanțul
plin de lumină.
Dansează Isaiie
dansează!
Semănam din traistele noastre
cuvinte uscate
turnam apă sfințită
de trei ori câte douăsprezece vedre
și frământam cu picioarele goale
lut și paie
ca evreii din robia Egiptului
frământam
cântam
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strigam:
acum eliberează-ne Doamne
oprește hora
să nu murim.
Dar nu ne-am oprit din joc!
Dansul în cerc
s-a transformat în vijelie
o roată fierbinte
cu mii de trupuri
într-un singur suflet.
Apoi am murit.
Toți am murit !
Ce fericiți eram în moartea aceea?
Când ne-am trezit
ne-am desprins de pe zidul bisericii
unde au rămas amprentele noastre.
Bărbați și femei
bătrâni, tineri și prunci
niște cochilii pe carena corăbiei
păzită de doi soldați romani:
Gheorghe și Corneliu Sutașul.
Noroc de călugărul Agatanghel
de la mânăstirea Măgarul
care a filmat toată minunea
din drona lui cu barbă.
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Din nou către Athos
Am scos cărarea din inima mea
o sfoară de lumină
curcubeu către Athos.
Ca o furnică
printre firele de iarbă
pieptănat de culorile
altor planete.
Simt chemarea cosmică
scrisă în manuscrisele milenare
din cetățile sfinte
presărate cu praf stelar.
Din nou către Athos
țara în care bărbații bărboși
trăiesc timpurile începuturilor creației
când Adam avea toate coastele
iar Eva dormea în tainica tainiță.
Singurul loc din lume
unde simt
că Dumnezeu mai are de creat ceva
iar eu am o coastă în plus.
Judecata
Un talger alb
unul negru
pe-un vârf de deal
de-un stâlp agățate
bălăngăneau ca o talangă tristă.
Și-au aruncat
un vierme
legat
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ca un cocon în mătase purpurie
și-o viespe
trăgea de firul frumoasei haine.
Încet
încet
talgerul alb
s-a ridicat sus
tot mai sus
a răsturnare.
Deodată
un roi de fluturi
zburând din izvorul luminii
s-au așezat pe margine
a odihnă
și hrană
cu trompele cătând
nectarul florii.
Când ospățul era în toi
câteva grăunțe de mană
hrana anticilor evrei
din pustiul Arabiei
au refăcut balanța.
Atunci a fulgerat peste dealul pietros
și-au dispărut tenebrele.
Cei de față am mărturisit
că stâlpul legat la ochi
a zâmbit.
Apoi s-a deschis
ochiul
cerului
și eu am înviat.
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Ridică-te, Basarabie,
Bătută, ca vita, pe spate
Trecută prin foc şi prin sabie
Cu biciul legii strâmbate
Cu lanţul poruncitoarelor strigăte!
Ridică-te! Ridică-te! Ridică-te!
GRIGORIE VIERU
VICTORIA FONARI

TREPTELE INTERPRETĂRII IMAGINARULUI:
DE LA CLASIFICĂRI LA LIBERTATEA
ÎNȚELEGERII
Tendința egalității în drepturi lucrează uneori în favoarea
unei terminologii, alterori în defavoarea unor concepte.
Discriminarea poeziei feminine se resimte în mai multe
dicționare. Or, prerogativa criticii patriarhale a subapreciat de
multe ori talentul poetelor, neacordându-le nici spațiu de
investigare. Referințele puteau să intervină mai degrabă din alte
culturi decât din cea pe care o reprezentau (cazul Dora d’Istria,
pseudonimul Elenei Ghica, Elena Văcărescu, Anna de Noailles, o
descendentă a familiei Brâncoveanu).
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În plan social se dorește o abordare a femininului. În plan
artistic acesta deseori este negat. În aceste condiții îmi amintesc
de Salonul de carte de la Paris a. 2015 care s-a desfășurat sub
următoare temă: ROUMANIE la littérature féminine, le féminin
de la littérature (România literatura feminină, femininul în
literatură). Mai multe participante, printre care scriitoarea Linda
Maria Baros, au pus sub semnul întrebării corectitudinea titlului
sub egida căruia ne adunasem să discutăm. O altă polemică a
stârnit antologia Lirica feminină din Basarabia (a. 2014 Alba
Iulia), coordonată de editorul Virgil Șerbu Cisteianu.
Cauza de a nu accepta o clasificare e probabil generată de
frica de a nu se clișeiza. Concomitent lipsa unei clasificări
contribuie la o generalizare abstractă care îneacă autorii în coperți
și atunci apare riscul RAM (Memoria Accesibilă Aleatoriu), după
cum ingenios opinează scriitorul ceh Petrk Ouředník, valorificând
RAM: „... în societatea occidentală mai importante decât
memoria sunt principiile universale și voința generală și faptul că
a putut să facă trecerea de la heteronimie la autonomie, iar
democrația nu se bazează pe memorie și tradiție ș.a.m.d., ci pe
convenție între comună și individ, care e lipsită de valoare
istorică și antropologică...”.

Cartea Georgetei Adam, Imaginarul poeziei feminine
(apărută la Editura Niculescu, a. 2010), diminuează riscul acestei
memorii aleatorii, proprie computerului. Studiul își asumă
proiecții care urmează încă să fie cooptate artistic. Autoarea
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Georgeta Adam a perseverat în cercetarea sa un câmp minat de
concepte patriarhale, de viziuni doctrinale, de competiția
interdisciplinară.
Ținând cont de dominanta unei societăți de marketing, unde
contează fundamentul priorităților de argumentare, autoarea și-a
selectat fișierele de lucru despre imaginarul scindat în atributele
masculinului și femininului din studiile teoreticienilor Gaston
Bachelard, Albert Béguin, Hugo Friedrich, Gilbert Durand, Jean
Burgos, Mircea Eliade. În contextul terminologiei propuse
cercetătoarea Georgeta Adam dezghioacă discursul lui Gaston
Bachelard din care desprinde „sensul” și „simțurile”. Enunțul
care fundamentează științific vectorul autoarei constituie: „Visul
– avertizează Bachelard – este masculin, iar reveria este
feminină” (citat din Poetica reveriei, prezent la p. 9).
Investigarea imaginației a dominat proiecția acesteia în
diferite racursiuri: din optica textului poetic, a planului figurativ,
în disecarea unui simbo-axă, a aspectului arhetipal, care corelează
textul artistic cu mitul și ritualul, cu adevărul artistic, ce reflectă
perspetiva eului producător, care își trasează prin rânduri propriul
text, propria arhitectură poetică. În acest sens „imaginarul”
perindă critica literară, psihanaliza, antropologia, filosofia,
lingvistica.
Treapta care oferă nuanțarea atrage cu sine o altă precizare: a
diurnului și a nocturnului. În periplul investigației se anunță a
altă escală dihitomică: „imaginația și rațiunea” (p. 10), care
vizualizează geometric figura pe laturile căreia se citește
„libertatea spirituală” și „construcție poetică”. Corelația masculin
- feminin devine nucleul care magnetizează dubletele: animus și
anima, imaginea și imaginarul, ascensiune și coborâre.
Atentă la polemici, Georgeta Adam le înregistrează. Este o
calitate a cercetătorului care nu are frică de argumente ce vin în
antiteză/contradictoriu: investigațiile psihanaliștilor despre
conștiință și subconștient; infinitul imaginarului din optica lui
Albert Béguin. Trecerea de la abis la structură este relevată de
conceptul lui Hugo Friedrich. „Traseul antropologic” imprimă
limitele simbolului turnat în formele schizomorfe, mistice și
sintetice.
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Capitolul I: Poetica imaginarului se încoronează cu
Dicționar de termeni și idei literare. Abordarea noțiunilor
androgenitate armonioasă, arhetip, arta imaginarului, coerență
= izotopism, fantezie, imaginar, intuiție, simbol etc. explică
predilecția cercetătoarei de a plasa în căsuța schemei concepția
unui autor. Acest dicționar precizează frontierele noțiunii, care va
fi ulterior abordată în investigarea imaginarului în textele poetelor
Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, Carolina
Ilica, Mariana Marin. Acest dicționar structurează și relevă opinia
exegetei, prezintă aria terminologiei pe care o proiectează de la
diferiți autori - cum ar fi noțiunea de simbol care este explicată
prin citatele lui M. Eliade și G. Durand, arhetip prin C. C. Jung și
J. Burgos. Cel mai vast, din punct de vedere semantic, se
evidențiează conceptul de imagine. Prin acest dicționar percepem
diferențierile autoarei pe care le distinge între imaginar,
imaginație și imagine.
Capitolul II: Poezia feminină în România se axează pe
raportul dintre receptarea scriitoarelor de origine română și critica
literară. În această traversare de pe linia pietonală de contemplare
a simplului cititor, Georgeta Adam realizează o gradație a
misoginismului din critica literară: „Călinescu renunță la
semnalarea interferențelor și examinează termenii (recte sexele)
în „absoluitatea lor”. Suita antinomiilor relevate denotă un
misoginism mai radical decât cel lovinescian” (p. 81). Sunt
interesante percepțiile critice selectate pentru a evidenția
atitudinea, în special de epocă de la Titu Maiorescu până la
Nicolae Manolescu și Eugen Simion. De exemplu, tranzacțiile
interpretative ale creației Alice Călugăru de către C. Ciopraga sau
poezia Elenei Farago versus opinia lui Perpessicius, sau Otilia
Cazemir descifrată de Ov. S. Crohmălniceanu. În Primele
scriitoare cu personalitate accentuată. Versantul occidental se
specifică modalitățile de abordare a scriitoarelor Elena Gica,
cunoscută sub pseudonimul Dora d’Istria (1828-1888), Iulia
Hasdeu (1869-1888), Elena Văcărescu (1864-1947) în spațiul
altor limbi – engleză și franceză.
Capitolul III: Poeta-poesis. Ipostaze ale eului liric și
Capitolul IV: Marea conjugare: Cronos-Eros-Thanatos valorifică
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creația poetelor: Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Angela
Marinescu, Carolina Ilica, Mariana Marin. Acest studiu urmărește
individualitatea operei artistice din optica terminologiei propuse,
cu toate recidivele societății în care au scris, în paralel cu toate
noutățile conceptuale care apar: feminismul, postfeminismul.
Capitolul V: De la aer la zbor. Breviar al imaginarului liric
se bazează pe extragerea stihiilor din textul artistic. Asistăm la
măiestria interpretării, care planează liber printre coloanele
terminologiei teoriei literare, pe care Georgeta Adam le-a
construit un fundament axiologic interpretativ, investigând
percepția individuală a creației celor cinci poete prin întreaga
paletă a liricii românești visul, umbra, zborul etc. Prezenta carte
constituie o realizare interpretativă, ce nu sub bisturiul de a
extrage figuri nu zdruncină nicio pană din reveria poetelor
analizate. Cartea impresionează, așa cum bine a menționat prof.
univ. Dr. Eugen Negrici, prin „spiritul clasic, așezat și metodic
(aș zice masculin dacă aș da curs prejudecăților masculine) cu
care abordează o temă trendy, încercând să dea rigoare
imaginarului poetic și să prindă în arcanele logicii înspumata
lume a sufletului feminin (cum ne place să ne-o închipuim)”. Îmi
permit să nu fiu de acord cu a doua parte a constatărilor. Or,
autoarea nu face doar o încercare, ci reușește să sfideze
preceptele patriarhale, să iasă din clișeu. Paralelismul îndrăzneț,
competența și în detalii, îi permit să realizeze investigări
curioase: „Acest poem (Acord final al Ilenei Mălăncioiu) a fost
scris cu mult înainte de Scara la cer al lui Marin Sorescuș și.
totuși, catrenul al treilea parcă intră în rezonanță cu cel sorescian,
scris foarte aproape de desprinderea sufletului poetului de trup...”
(p. 283). Instrumentariul critic denotă că structurarea materialului
e realizată la un nivel de giuvaiergiu, care având pietrele șlefuite
ale textelor artistice, știe să le valorifice într-un studiu, în care
femininul apare într-o amploare ontologică, ce nu neagă esența
masculină, dar nici nu se autodiminuează. Versurile își trăiesc
amploarea sensului printre rândurile de interpretare. Explicațiile
dezvăluie ascunsul artisticului, imaginile sunt valorificate în
diferențierea percepției, așa cum o specifica Marshall McLuhan,
accentuând că doar cuvântul lucrează multidimenional. Versurile
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selectate abordează, plan, dinamică, aspecte termice, varii poziții
spațiale și nuanțe de pe paleta simțirii trecerii prin timp: de la
copilărie la ecoul respirației morții. Axiologic cercetătoarea
demonstrează importanța de a fi deschisă la diverse interpretări
ale aceleeași noțiuni; sinteza atinge perfecțiunea de a nu sublima
cuvântul artistic și de a-l corela cu textul critic. Prezenta carte
argumentează că și cele mai mistice teme, cum ar fi imaginarul,
visul, reveria, pot fi valorificate, sistematizate și abordate
organizativ.
Lucrarea, realizată la un înalt nivel de cercetare, pe lângă
importanța sa pentru specialiști, se pretează a fi utilizată la
următoarele cursuri universitare: Teoria literaturii, Genul liric,
Hermeneutica literară, Istoria literaturii române (perioada
postbelică), Literatura română comparată. La sigur că ar fi un
suport plauzibil și la cursurile opționale, care vizează corelația
sacru-profan, noțiune-context, animus-anima, istoria criticii
literare, raportul dintre mit și simbol etc.
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LIDIA GROSU

ADVERBIAL
Evit războiul în favoarea unei lupte
ce m-ar înălţa acolo
de unde aş putea ajunge aici, acum,
în doar această viaţă.
şi nu m-ar obosi,
şi nu te-ar obosi
cunoaşterea de noi aic,i acum
prin care-ar cuvânta
blajinătatea inedită a naturii,
ce se revarsă pace şi-armonie,
pe zeci de voci,
doar pentru doi:
«trăiţi aici, acum
ca niciodată altcândva
altădată, pur şi simplu,
nu va exista
aici, acum
doar pentru voi:
irepetabilă-i povestea aici, acum,
oricât de similară ne-ar părea
cu cea din alte lumi
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INTRUS MĂGULITOR
De trăirea întâmplării reale
mă vindecasem definitiv:
exersam o durere fictivă,
pe rol de trişat sentiment
plagiat din Fernando Pessoa,
poezia urmează să-mi pronunţe sentinţa:
poet sau actor?
cine şi ce respiră,
oricum, avem de trăit fiecare.
GENEZĂ
Adevărat: iubirea se află cu capul în nori,
dar când soarele îi destramă,
aceasta veghează
şi atunci
cine oare să fie de vină
că o felină de culoare neagră imaginară
a trecut printre noi, sfidând ipocrizia?
«Să fie Lumină!»
ŢINTĂ DE AUR
Sunt exact un urcuş
pe căderea mereu apelată,
formulă în care suratele mele dezmint osândirea,
doar că inima mea
poartă interpretarea vibraţiei cosmice.
absenţa nu mai contează
atunci când esenţele,
oricând şi oriunde,
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devin o aluzie
la formă şi conţinut –
ţinta de aur în mâna-căuş a conexiunilor
ce ne aplaudă.
PERSPECTIVĂ HOLISTICĂ
Mă integrez în eclipsa acestor ochi:
transfer energetic nereuşit
în tendinţa mea de-a-l cunoaşte pe-un... nimeni.
Factorii de decizie s-au înmulţit,
discernământul este în căutare.
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GALINA FURDUI

***
Iar după spaţiile noastre toate-toate
Atâtea ceruri cresc, atâtea ceruri, poate...
Tăcerii candelă aprind pe prispa serii
Şi tună-n tâmple liniştea vegherii.
Mai răzvrătite/blânde, cu frunţile brăzdate
De înţelesuri multe, cu rânduri de durate,
Ştiu: după cauzele noastre toate-toate
Atâtea ceruri tac, atâtea ceruri sparte.
Mi-e cauza pe-un drum ce-l au toţi mesagerii
(Da, al căderii, dar şi, şi al vederii),
Visând, vâslesc cu buzele uscate,
Ştiu: urmărită sunt din vârfuri de cetate,
De după spaţiile noastre-aşa ciudat legate...
***
Fulgi coboară peste gene,
Fug cuvintele.
Îşi ascund printre troiene,
Alb, veşmintele.
Tac pitite sub sprâncene
Jurămintele,
Fulgi coboară peste gene
Ard cuvintele.
Iarna stelele îşi cerne –
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Vântul zvântă-le
În poeme pământene,
Descântându-le...
Fulgi coboară peste gene –
Vin Cuvintele.
***
Orice cărare, ziceam mai ieri, e un inel
Ce-ncheie-un drum al Dragostei Paterne
(Da, nu pornesc la drum fără de El,
Oricât de scurtă-ar fi fâşia ce se-aşterne).
Urmăm (nu evadezi) un strict prescris apel,
Pe-alături trec lanterne şi guverne,
Cărările se-ncercuie-n inel,
Încheie-un drum al Dragostei Paterne.
Alături iarba,-n glas mirat de firicel
Rebel, ceaţa din cerul larg deşterne,
Se-aude-n depărtări un clopoţel fidel,
Un porumbel, rotind, măsuri de timp discerne...
Orice cărare, îmi zic şi azi, e un inel.
***
Eşti arhitectul propriului destin.
Tot ce-ai creat greu este să desfaci.
Pământul meu, pământul meu creştin
Cheamă prin văi străbunii noştri daci.
Ce s-a-ntâmplat că-s toate în declin,
Că omul nu mai e, dar nu-şi mai e cârmaci,
Destinul lui, o bietul lui destin
Nu-şi poate fi, el însuşi lui, tălmaci.
Oftează-Apollo-n soarele lui plin
(Înconjurat de dionisiaci).
Eu... băştinaşii-mi chem. Vreau să le spun că vin
Pe drumul dacilor, voinicii noştri daci
Vin cumpătat. Să-ntrebe de-un destin...
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***
Mi-e dor de-ntregul cu reflecţii cristaline
Răsfrânte-adânc în suflete senine.
Şi-i cred, şi-i cred celui ce-l port în mine
Şi care sunt (dar sunt!) prin legile divine.
Atât de greu apasă umbre şi surdine
Şi fug, mă-ascund sub aripe blajine.
Acolo...-ntregu-i în urcuş de violine
Răsfrânt adânc în suflete senine.
…Senin, dar şi confuz, îmi vine gândul, vine
Să-ntrebe despre Spaţiul ce urcă-n serpentine –
Ştie hotare? Să le înscrie cine-i?
Şi dacă lipsă-s, de ce le simt, streine...
Mi-e dor de infinitul în reflecţii albe, pline
***
...şi devenim ceea ce ne-nconjoară
(Vezi, lumea-ntreagă n-o poţi transforma
Oricât ţi-ar fi aripa de uşoară,
Oricât de-adâncă melodia ta).
Plugul destinului povara ne-o tot ară,
Da, cursul roţii înapoi nu-l poţi, dar nu-l poţi da
Şi îmbrăcăm ceea ce ne-nconjoară –
Vezi, haina lumii nu, n-o poţi schimba.
Vântur-ascult vorba solomonară
Despre ce-a fost, ce este, ce va fi cândva,
Zâmbesc amar... În albia fugară
A undei care altfel, mai altfel azi ne-ar vrea
Noi... devenim constant ceea ce ne-nconjoară.
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ION CUZUIOC

De dor
Când de Ţară-mi este dor,
Eu la mama mă gândesc;
Când de limbă-mi este dor,
Eu la mama mă gândesc;
Când de cânt îmi este dor,
Eu la mama mă gândesc;
Când şi mie-mi este greu,
Tot la mama mă gândesc.
Ţara, limba, cântu-i mama
Şi la ea eu mă gândesc!
Curcubeul
Privesc la culorile curcubeului
şi văd sângele străbun,
şi văd Marea şi Munţii pierduţi,
şi văd tricolorul Ţării mele,
şi văd limba acestui neam;
şi văd fraţii după sârma ghimpată,
şi văd părinţi putrezind printre străini,
şi văd copii rătăciţi prin lume,
şi văd lacrimile poporului meu,
şi vad oameni plângând;
şi văd curcubeul pe pământ coborând,

147

şi văd lume disperată închizând ochii...
căci i-i teamă de trecut
şi de prezent i-i frică,
şi de adevăr fuge...
Hai, curcubeule, nu sta!
Pătrunde în fiecare casă,
Intră în fiecare om.
Istoria e una
Şi adevărul e unul,
Şi conştiinţa tot una e.
Hai, omule, deschide ochii!
Amintiri, amintiri
Toate amintirile sunt binevenite:
Amintiri nostalgice,
Amintiri triste,
Amintiri frumoase,
Amintiri vesele.
Cele mai frumoase sunt amintirile copilăriei,
Amintiri dorite
Pe care le invocăm cu nostalgie.
Dar cele mai triste
Sunt amintirile părinţilor căzuţi la război,
Amintirile copiilor pierduţi,
Amintirile pământului răpit,
Amintirile limbii strămoşeşti sechestrate,
Călcată-n picioare;
Amintirile istoriei schimonosite.
Amintiri, amintiri...
Că mult îi mai este dat omului
Să îndure!
Îngeraşii lumii
Îmi plac bucatele de casă,
Dar nu și carnea de hulub,
Și-atunci când stau cu toți la masă,
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Nu beau nici ouă de hulub.
Ador să-mi fie perna moale ,
Dar nu din puful de hulub.
Vânez și păsări zburătoare,
Dar nu voi trage în hulub.
Prefer și-n jur curat să fie,
Dar nu mă supăr pe hulub,
Și chiar de face murdărie.
Eu nu voi bate în hulub.
Hulubu-i pasărea divină,
Hulubu-i îngerașul sfânt,
Și noi cu inima blajină,
Să-l ocrotim pe-acest pământ.
Hulubu-i îngerașul lumii,
Din aripi fâlfâie cu drag,
Noi să-l chemăm cu slova mumii,
Să ne tot vină pe meleag.
Răbdaţi şi ocrotiţi hulubul
Iubiți pasărea măiastră,
Căci lângă noi tot el, hulubul,
Este lumea, viața noastră!
Dor de sat natal
Mi-e dor de satul meu natal,
Mi-e dor de mieii de pe deal,
Mi-e dor de apa din fântână,
Mi-e dor de jocul în țărână.
Satu-mi e copilăria,
Satu-mi e și bucuria,
Satu-i visul meu de ieri,
Sat frumos cu primăveri.
Frumoasa lume de povești,
Mă-ndemna să merg la școală,
Să-nvăț buchii românești,
Să-mi cânt țara mea natală.
Sat cu case bătrânești,
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Sat cu oamenii onești,
Azi mă cheamă ca să vin,
Să nu-i fiu un om străin.
Azi tot satul mă învață,
Cum să fiu mai bun în viață,
Să-mi cânt glia strămoșească,
Să-mi cânt limba românească.
Satul meu e ca o floare,
Cu livezi mirositoare,
Satul meu e ca o zână,
Sat pe țarina română.
Unde-i satul meu de ieri?
Iazul meu de lângă sat,
Plânge astăzi ne-ncetat;
Un suspin aud din ape,
Nu vin caii să se-adape.
Lumea dragă a plecat,
Cu ei caii au luat;
Iar bieții câini tot hoinăresc,
S-audă glasul omenesc.
Salcia pe mal de iaz,
Și ea plânge de necaz;
Azi și salcia e sumbră,
Nu-i vin caii ei la umbră.
Unde-i satul meu de ieri?
Nu-l găsesc azi nicăieri;
De caii sprinteni dragi din sat,
Și lumea tot s-a-nstrăinat.
Vreau să urc voios pe-un cal,
Să-mi văd visul ideal,
Și ca Făt Frumos viteazul,
S-aduc satul, s-aduc iazul.
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ION DIORDIEV

4 CATRENE
Pentru omul veninos şarpele e un model,
Nu se otrăveşte cu propriul venin.
În vorbe şi în fapte ia pildă de la el,
Vărsându-şi veninul, altora le-aduce chin.

***
Cu răbdarea treci şi marea, dar numai atunci
Când în vremea răbdării eşti ca şi valul mării
Peste stânca ce ţi-a adus-o viaţa, te arunci
Şi o mături din cale, demonstrându-ți forţa răbdării,

***
Tragedia cea mai mare nu-i că trecem în uitare.
Aşa e legea naturii – de-a ei coasă nu-i scăpare,
Dar că prin fapte nedemne, prin urâtele cuvinte
Ne săpăm încă în viaţă adâncile noastre morminte.

***
Cosmosul e un stadion. Mingea de fotbal e Pământul
O bat din poartă-n poartă cei în capul cărora suflă vântul
În care plasă se va opri?... Din nenorocire
Nimeni nu va striga: Go-o-ol!. Mut va fi arbitrul„Pieire”.
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MARIAN NENCESCU

CÂND BASARABIA NE (MAI) ÎNTINDE O MÂNĂ
Paradoxal, judecând după trecutul istoric comun, dar şi după
gena preponderent etnică, relaţiile culturale şi, implicit, literare
ale R.S.S. Moldovenească, entitate creată ad-hoc de ruşi la 7
octombrie 1940, cu România, au îngheţat cvasi-definitiv, în
special după data de 10 februarie 1947, când a fost semnat
Tratatul de Pace de la Paris, prin care învingătorul sovietic a
stabilit, încă o dată, graniţa cu România. Preţul acestei tăceri,
intrată inclusiv în folclor prin formula: „Singura ţară străină (s.n.)
cu care R.S.S. Moldovenească se învecinează este România”, a
fost abandonarea celor 11.000 de familii de ţărani basarabeni
(cam un sfert din populaţia rurală a ţării – n.a.), strămutaţi
„definitiv” de Stalin în Siberia, la fel ca şi foametea, sărăcia
forţată şi deznaţionalizarea ce au făcut, pe alocuri, ca elementul
etnic românesc să devină minoritar (în special în zonele
industrializate, din păcate, din start, falimentare economic).
Practic, printr-o politică naţionalistă agresivă şi unilaterală,
conservată şi perpetuată ca element de stat până la sfârşitul anilor

152

’80, orice referire la tradiţiile culturale comune româneşti era
percepută în Basarabia ca un act de trădare. Documente istorice
relevante indică faptul că, după 1944, în Moldova sovietică au
fost închise peste 1.000 de biserici, iar până şi celebrii „codri ai
Orheiului”, evocaţi în scrierile cronicarilor, au fost tăiaţi şi arşi,
doar pentru a se mai distruge un mit al Moldovei istorice. În
aceste condiţii, nu e de mirare că s-au găsit, inclusiv în rândul
„intelighenţiei” cu origini româneşti, apostoli ai pan-slavismului
care au promovat intens „limba şi cultura moldovenească”,
negând cu tărie românitatea, ca element etnic local.
Aceste bariere ideologice, însoţite şi de drastice măsuri
poliţieneşti, ce au sugrumat până şi relaţiile inter-familiale fireşti,
au făcut ca legăturile dintre cele două ţări să înceteze de facto, şi
să ia naştere, peste Prut, o literatură basarabeană, ca parte a unei
literaturi pan-moldoveneşti, având ca suport exclusiv limba şi
cultura locală, pe motiv că „din pricina stăpânirii burghezomoşiereşti, azi nu mai putem să folosim literatura artistică a
României pentru a îmbogăţi limba moldovenească” (Culegere de
articole, Moscova, 1953). În acest cadru organizatoric, dominant
pro-sovietic, în condiţiile selectării şi promovării scriitorilor doar
pe considerente etno-politice, au proliferat, la Chişinău, adevărate
falsuri culturale, pornindu-se de la teza că „în zorii literaturii” a
existat o literatură moldovenească „progresistă”, care a fost
„depravată” de anexarea românească şi salvată, in extremis, de
şuvoiul slav. Pentru a susţine această teză păguboasă, a autarhiei
literaturii moldoveneşti, s-a recurs inclusiv la expurgări, de la
care nu au fost scutiţi nici clasicii, precum Mihai Eminescu,
prezent într-o culegere din 1954 cu o singură poezie, Epigonii, ce
începea însă de la strofa a II-a pentru a se evita, probabil,
sintagma: „Când privesc zilele de-aur a scripturilor române”.
Asta nu a împiedicat ca, nici după două decenii, acelaşi
Eminescu să fie catalogat drept „culmea poeziei moldoveneşti şi
româneşti” (Enciclopedia sovietică moldovenească, II, p. 458),
iar versurile sale „bunuri comune” ale celor două Moldove, în
vreme ce restul scriitorilor moldoveni din partea românească,
necontaminaţi de idealurile politice şi culturale pan-slave, erau
consideraţi „irecuperabili”. Această politică forţată, susţinută de
autorităţile celor două state, s-a menţinut şi la Bucureşti, unde s-a
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încercat ştergerea oricăror urme vizibile ale istoriei comune
româno-basarabene, mergându-se până la acoperirea cu pământ a
Monumentului Roza Vânturilor, din Piaţa Sfântul Gheorghe,
„kilometrul O al capitalei”, doar pentru a nu mai fi văzute cifrele
cu distanţele până în fostele capitale de judeţe ale României Mari.
În acelaşi timp, scriitori basarabeni rămaşi în ţară, scăpaţi
întâmplător de repatrierea forţată ce a survenit după Armistiţiul
din 12 septembrie 1944, când Moscova şi-a revendicat cei
„50.000 de cetăţeni sovietici”, refugiaţi, au fost fie marginalizaţi,
cei mai mulţi închişi, iar cei mai norocoşi obligaţi să trăiască din
traduceri ori să scrie literatură pentru copii. S-a ajuns chiar,
susţine Marian Popa în Dicţionarul literaturii române
contemporane ca indicaţiile privind numele localităţilor natale ale
unor scriitori născuţi în ... U.R.S.S., să fie omise (Istoria
literaturii române de azi pe mâine, II, p. 1170).
În aceste condiţii, nu e de mirare că, deşi e vorba de două
literaturi surori, în ţară se ştie foarte puţin despre literatura
basarabeană, inclusiv în mediile culturale şi literare, asta deşi
avem la dispoziţie cartea lui Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a
literaturii române din Basarabia (ed. a II-a, 1997), lucrare
încadrată cu indulgenţă de N. Manolescu la categoria Istorii.
Panorame. Dicţionare. Enciclopedii, din O istorie critică ... 5
secole de literatură (Piteşti, Paralela 45, 2002, p. 145a), în vreme
ce, dintre scriitori, singurul basarabean, semnalat eliptic la
capitolul Scriitori de dicţionar (op.cit., p. 1396), este Grigore
Vieru, despre care aflăm importanta ştire că e născut în 1935, fără
a se indica, evident, localitatea şi ţara de naştere.
Să ne întrebăm, în aceste condiţii, de ce, din marile biblioteci
din ţară, lipsesc cărţile cele mai importante ale literaturii de peste
Prut, de ce nici un autor basarabean nu figurează în vreunul din
zecile de manuale „alternative”, ori de ce scriitorii basarabeni
sunt priviţi cu atâta reticenţă de criticii „academizaţi” de la noi ?
Răspunsul îl găsim tot în caracterul etnicist al literaturii
moldoveneşti, incapabilă să aleagă o cauză românească unitară şi
afirmarea unor idealuri locale, alimentate de re/câştigarea propriei
identităţi.
Această atitudine ambiguă, sporită de un interes profund
moldovenesc de a promova propria dezvoltare economică, de a
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identifica o posibilă evoluţie, pe viitor, a țării, a făcut ca, în
rândul multor intelectuali de la Chişinău, să crească, oarecum
disproporţionat, un soi de aroganţă locală, alimentată şi de unele
cicatrici nevindecate, moştenire a despotismului imperial.
Moldovenii, scriitori sau nu, vor să se ştie că au o cultură proprie
şi că nu toate gesturile lor sunt făcute în numele românismului.
Pentru aceasta, subliniază acelaşi Marian Popa, Grigore Vieru şia intitulat poemul eponim Limba noastră, iar nu Limba română,
subliniind astfel caracterul, în primul rând latin, iar nu pur şi
simplu românesc al limbii (op.cit., p. 1199). Practic, într-o zonă
greu de descris a culturii noastre, distinctă de patria culturală
adevărată, s-a instituit o cultură cu alte reguli şi cu alte priorităţi:
„Tema rădăcinilor , dar şi cea contrastivă a dezrădăcinării, sunt
temele literare fundamentale, la care se adaugă topoi-ii izomorfi –
izvorul, casa, drumul, codrul”, susţine Mihai Cimpoi, rezultatul
fiind „un rapsod modelat de mentalitatea folclorică” în care
„mioritismul se confundă, fără nici o iotă de îndoială, cu
moldovenismul (O istorie deschisă..., p. 10).
Aşadar, într-un spaţiu etnic cu rădăcini traco-etnice, delimitat
de limesul roman şi de Valul lui Traian, s-a dezvoltat o literatură
„moldovenească” aflată azi în faţa unei mari decizii: fie merge pe
calea automizării, fie pe cea a re/integrării, a vărsării în marea
cultură românească, cu toate consecinţele previzibile în special
pentru tagma scriitorilor. Despre aceste aspecte, dar şi despre
altele, particulare, ale legăturilor culturale ale Basarabiei cu
România, aflăm mai multe amănunte din trilogia (deocamdată!) a
Raiei Rogac (n. Pelinia, R. Moldova), reunită în ciclul Punţi de
suflet, apărută, succesiv, între 2012-2015, la Bucureşti, în
colecţiile editurilor Biblioteca Bucureştilor şi Detectiv Literar.
Deşi, editorial, sunt trei cărţi cu titlu distinct, practic avem
de-a face cu o singură lucrare, cu subiect unic, o panoramă a
preocupărilor, literare şi politice ale unui important segment al
intelectualităţii basarabene de azi, şi, în paralel, gândurile unor
cărturari din ţară, favorabili, în principiu, ideii de unitate
culturală. Cu totul, lucrarea cuprinde peste 70 de interviuri,
culese şi selectate de Raia Rogac în peste două decenii de
activitate publicistică. Prezentă periodic în România, la intervale
greu de anticipat, singură sau însoţită de confraţi cu multiple
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preocupări artistice – actori, pictori, ori muzicieni – Raia Rogac
îşi riscă timpul şi energia pentru a comunica românilor un mesaj
optimist, debordant şi tonic. Veritabil purtător de cuvânt al
minorităţii basarabene de la noi, Raia Rogac ne comunică, prin
cărţile sale, o mărturie asupra unei experienţe istorice irepetabile.
Fie că se adresează unor conaţionali mai puţin cunoscuţi în
ţară, fie unor personalităţi, de la (selectiv) Nicolae Dabija, Ion
Daghi, Petru Soltan, ori Eugen Doga, reporterul cultural care este
Raia Rogac smulge de fiecare dată mărturii sincere, calde, despre
un trecut apropiat, nepervertit ideologic, interlocutorii săi fiind cu
toţii cuprinşi, fără excepţie, de un fior patriotic autentic panromânesc. La rândul lor, intelectualii din ţară cu care a stat de
vorbă Raia Rogac, de la Ioan Alexandru, la Solomon Marcus,
Mihail Diaconescu, Teodor Codreanu, ori Gheorghe Păun, spre ai numi doar pe câţiva, sunt cu toţii convinşi, asemenea
academicianului, director de revistă culturală, anume că:
„Basarabia nu este altceva dacât un ţinut de limba română, un
ţinut cu români, dornic de a sta în legătură cu ţara, aşa cum Ţara
este (ar trebui să fie) dornică de a sta în legătură cu orice sat de
români, de oriunde din lume” (Alte punţi de suflet, Ed. Detectiv
Literar, 2014, p. 223).
Citind cu atenţie mărturiile fraţilor moldoveni, ne cuprinde
adânc fiorul suferinţei unei generaţii sacrificate: „Mi-am petrecut
copilăria la Cahul, pe malul Prutului, îşi aminteşte pictoriţa
basarabeană Ecaterina Ajder (n. 1961). Cartierul Lipoveanca din
Cahul era foarte frumos. Acolo trăiau, pe o stradă, moldovenii, pe
alta veneticii lipoveni. Aici erau cândva două biserici. Pe cea
creştină, Sfântul Dumitru, au demolat-o definitiv în 1963, alta au
transformat-o în depozit de cărbuni. Pe timpuri, ateiştii locali se
lăudau cu marea lor „faptă”. A fost o injurie, iar lumea era
nevoită să se ducă la Bolgrad să se cunune, opri să se boteze ...”
(op.cit., p. 27). Tot din această categorie fac parte şi mărturiile
cunoscutului actor al Teatrului „Luceafărul”, din Chişinău,
Andrei Soţchi (n. 13 decembrie 1946, în localitatea Pohoarne), în
prezent stabilit la Bucureşti: „Mă întorc acasă şi taică-meu, mă
întreabă – Ce-ai făcut, mă. Unde ai intrat? Atunci nu umblau
părinţii după copii, la admitere. Le dădeau 10 ruble şi du-te în
lume” (op.cit., p. 275). Surprinsă de gest, este însă şi autoarea
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interviului, care adaugă: „Extraordinar, aceeaşi sumă mi-a dat-o
şi mie tata, când am dat admiterea la Universitatea de Stat. Doar
că eu veneam de la Pelinia”. În continuare, Andrei Soţchi,
adaugă: „Şi mă întreabă tata – Unde ai intrat, mă ? – La Şcoala
Teatrală ... De unde să ştie sărmanul ce mai e şi asta ...” (ibidem,
p, 275).
Mai apropiate de zilele noaste sunt mărturiile despre Agora
cetăţenească, din 2012, organizată în Piaţa Marii Adunări
Naţionale, ca răspuns la frauduloasa afacere de un miliard de euro
pusă la cale de „agrarieni”: „Corturile nu ni se păreau deloc
stinghere, îşi aminteşte scriitoarea Eugenia Bulat (n. 1956,
Sadova, jud. Călăraşi). Faptul că ne-am mutat cu toţii acolo, în
Oraşul Demnităţii şi Adevărului, are şi o explicaţie aparte ... Am
mers cu mulţi unionişti manifestând pentru susţinerea
revendicărilor noastre (Taina mărturisirilor, Ed. Detectiv Literar,
2015, p. 41). Replica, din ţară, faţă de un asemenea gest vine,
firesc din partea unui mare intelectual „unionist”, Teodor
Codreanu (n. 1 aprilie 1945, com. Sârbi, jud. Vaslui) care observă
: „După Marea Unire, generaţia lui Vulcănescu şi a lui Mircea
Eliade se întreabă cum trebuie realizată Unirea spirituală a
românilor ... Acum problema e şi mai dramatică fiindcă se
produce autonomia culturală care, vrând, nevrând, pregăteşte
atomizarea politică. Aceasta e una din cauzele lipsei de apetit
unionist (s.n.) în rândul populaţiei şi al intelighenţiei din
Basarabia” (ibidem, p. 91).
Pentru a înţelege, aşadar, situaţia acestui segment de
românism care este Basarabia, cartea/ciclul Raiei Rogac este un
veritabil ghid spiritual. Scrisă cu modestie şi onestitate, cartea
este ca o cetate cu turn. Cu regretul că, între atâtea sute de pagini,
autoarea n-a găsit de cuviinţă să adauge şi un auto-interviu, cu
totul necesar pentru istoria literară, nu-mi rămâne decât să citez
cuvintele sale: „Eu spun că la fel de bine e şi când poţi ajuta şi
când eşti ajutată. Sau, cum ar spune un înţelept: un minut de
succes poate şterge ani de nereuşite”. Din acest punct de vedere,
„inegalabila” Raia, ghidul nostru din vremuri bune de la
Chişinău, are, nu minutul, ci viaţa ei de succes.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

CONSIDERAŢIE
ASUPRA MORALISMULUI UTOPIC
Thomas Morus publica lucrarea sa, Utopia, termen pe care
îl inventează şi care, literar, semnifică „ţara de nici unde”, în anul
1516. Lucrarea este constituită din două părţi: prima este o
descriere foarte critică a Angliei de la începutul secolului al XVIlea. Aici domnesc aparenţele şi vanitatea, gustul pentru putere,
corupţia şi mizeria războiului. Sistemul împrejurimilor, în care
pământul era folosit pentru creşterea oilor, nemaifiind cultivat,
reducea ţărănimea la starea de proletariat, dar într-o stare mizeră.
Cea de-a doua parte a cărţii descrie ţara Utopiei. Aceasta este o
insulă, precum Anglia, însă o Anglie imaginară, reversul celei
reale, virtuţile descrise corespunzând viciilor din Anglia.
Utopienii nu cunoşteau nici proprietatea privată, nici banul,
nici războiul, instituţiile lor fiind înţelepte şi pacifiste. Utopia lui
Thomas Morus prezentându-se după ideea unei cetăţi conforme
cu raţiunea, ce datorează mult Republicii lui Platon. Morus nu
spera în realizarea Utopiei sale, însă, prin această lucrare, el
descoperea una din funcţiile esenţiale ale gândirii utopice, aceea
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de a concepe un ideal politic de la care pornind ar fi posibil să se
judece şi să se critice politica reală.
În demersul creării unui moralism utopic, Emil Cioran, în
Istorie şi utopie, evidenţiază, într-un mod profetic (ceva în genul
lui „Dumnezeu a murit” al lui Nietzsche, înţeles ca o escatologie
a umanului), un apocalips la nivelul moral atât al societăţii, cât şi
al individului în sine. Pentru a contura, astfel, o anti-utopie a
moravurilor, detronând ceea ce Immanuel Kant, prin teoria
datoriei şi a conceptului de imperativ categoric (şi genetic),
întreprinse în lucrarea sa, Bazele metafizicii moravurilor, ca şi
fundamente universale ale moralei pure, Emil Cioran creează (sau
măcar dă impresia) imaginea apocaliptică a unei utopii negre,
întunecate, în care marile sentimente şi trăiri umane, capătă o
rezonanţă lugubră, pesimistă. El simte, acest lucru, prin
intermediul lirismului său subiectiv şi organic, întrucât are
intuiţia profundă a decadenţei comunismului, ca ideologie a
socialismului utopic de tip marxist, dar şi a celorlalte ideologii
totalitare care împânzeau, la acea dată, conştiinţa umanităţii:
legionarismul, fascismul, nazismul etc.
Astfel, Emil Cioran defineşte utopia ca fiind „grotescul în
roz”, „nevoia de a asocia fericirea, adică inimaginabilul, cu
devenirea şi de a împinge o viziune optimistă, inconsistentă, până
acolo unde-şi regăseşte, punctul de plecare, cinismul pe care vrea
să-l combată”. Sau, „utopia este un amestec de raţionalism pueril
şi angelism secularizat”. Cioran creează ideea unui „paradis
destrămat”, în sens blagian, prin aceea că adoptă, ca imagine de
referinţă, tabloul Cavalerii apocalipsei, al lui Alfred Dürer, pe
care îl şi consideră un profet al timpurilor moderne.
Dacă Lucian Blaga mai admitea, tutuşi, că omul se mai
poate salva de la acea „cădere în timp” (prin care s-a pierdut orice
iluzie utopică), prin admiterea existenţei umane „întru mister şi
pentru revelare”, pentru Cioran „leacul pentru bolile noastre va
trebui să-l căutăm în noi, în principiul atemporal al naturii
noastre”. Prin aceasta, observăm cum ambii filosofi dau un
caracter antropologic, demersului utopic. „Dacă irealitatea unui
asemenea principiu ar fi demonstrată (spunea Cioran), am fi
pierduţi, fără scăpare. Nu există alt paradis decât cel din
străfundul fiinţei noastre, ca într-un eu al eului, dar pentru a-l găsi
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acolo, mai trebuie să fie cutreierată totalitatea paradisurilor
pierdute, revolute şi posibile, să le fi iubit şi urât cu orbirea
fanatismului, să le fi cercetat şi respins, mai apoi, competenţa
decepţiei”.
Cioran admite utopia umană, însă, doar în sensul socratic,
al cunoaşterii de sine, sau al intersubiectivităţii, în sensul lui
Husserl, sau al comunicării autentice între oameni, de la fiinţă la
fiinţă, şi de la eu la eu, în sensul lui Karl Jaspers, sau Martin
Heidegger. Totuşi, Cioran, în Istorie şi utopie, critică, la rece,
anumite sentimente, atitudini sau trăiri umane, definind ambiţia
ca un drog; întrucât, cel ce i-a dat de gust devine potenţial;
cunoaştere ce ne stârneşte şi ne ascute pofta de putere şi ne duce
inexorabil la pierzanie, apărând, astfel, mai mult existenţialismul
decât gnoseologia; afirmând că cel ce aspiră la libertatea totală o
dobândeşte doar pentru a reveni la punctul de plecare, adică la
aservire iniţială; sau că păcatul originar este revolta împotriva
slavei anonime a paradisului, adică revolta împotriva unui
utopism idilic, a unei existenţe pur contemplative.
Cioran defineşte, orgoliul, ca sentiment ce se naşte din
tensiunea şi oboseala conştiinţei, din neputinţa de a exista, pur şi
simplu, în chip naiv, scepticismul, ca sadism al sufletelor rănite,
iar îndoiala, o consideră, fără reţineri: fructul exasperării şi al
resentimentelor. În final, omul, în raport cu viaţa, este o erezie, un
triumf al individualităţii, al capriciului, o apariţie aberantă, un
animal schismatic, pe care societatea - suma de monştri adormiţi
- vrea să-l ducă pe drumul cel drept.
Se observă cum Emil Cioran este împotriva ideii, că natura
umană este sociabilitatea, că individul are, în mod genetic,
transmis, instinctul de integrare şi de formare a comunităţilor.
Mai exact, Emil Cioran este total împotriva ideii că omul este,
prin excelenţă, un „zoon politikon”, după cum zice Aristotel în
Politica, sau, dimpotrivă, cum spun unii gânditorii care au
imaginat o stare naturală în care oamenii trăiau, într-adevăr,
astfel, fără a-şi reglementa reciproc comportamentele (deci, starea
primitivă a omului sălbatic), precum: Thomas Hobbes, J. Locke,
J. J. Rousseau, aceştia cunoscuţi, ca şi filosofi contractualişti. Din
acest punct de vedere, Cioran este un anarhist.
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Dacă utopiile clasice admiteau ideea de progres, prin
intermediul dezvoltării societăţii industriale, sau prin capitalism
concurenţial (Adam Smith), Cioran spune, tot în Istorie şi utopie:
„Capacitatea de renunţare constituie singurul criteriu de progres
spiritual”, căci, „în urmările păcatului dintre cea mai gravă
rămâne obsesia randamentului”. Gândirea antiutopică a lui Emil
Cioran se relevă şi din următoarele: „Oricât de sus ne-am înălţa,
rămânem robii propriei naturi, ai decăderii originare”, sau „o
lume fără tirani ar fi la fel de plictisitoare ca o junglă fără hiene”,
sau „a înfăptui înseamnă a trăda absolutul”.
Nu toate utopiile au acelaşi sens, deoarece, ele pot fi
interpretate în mod diferit. Ele pot fi, aşa cum este în cazul lui
Thomas Morus, instrumente ale unei critici sociale şi politice a
lumii reale (virtuţile legilor şi ale moravurilor utopienilor se opun
viciilor Angliei secolului XVI-lea). De asemenea, ele pot
constitui, potrivit lui Kant, un ideal regulativ, o condiţie limitată a
progresului moral şi politic. Această dimensiune, critică şi
regulativă, poate fi identificată, în special, în utopiile teoretice,
pentru care, autorii lor nu aşteaptă nici o realizare efectivă. Toate
celelalte pot fi numite „utopii practice”, cum este cazul
falansterelor lui Fourier, ce se doresc proiecte istorice realizabile.
Este, totuşi, dificil să vedem, în utopie, un factor real de
schimbare a societăţii. Ea poate fi judecată, ca şi„reacţionară”;
fiind acuzată, în acest caz, de refuzul istoriei, sau de refugiere
într-un anume trecut mitic. În fapt, utopiile sunt, adesea, plasate
pe insule şi concepute ca microsocietăţi retrase, neexpuse
vicisitudinilor timpului, cum era, spre exemplu, odată, societatea
americană sau australiană.
Tocmai, de aceea, gânditori precum Karl Marx sau Nicolo
Machiavieli şi, mai aproape de noi, Hans Jones, au putut să
reproşeze, utopiei, caracterul ei politic dăunător, iar unele i-au
proclamat chiar inutilitatea, sugerând faptul că fiind în afara
realului, utopia nu permitere surprinderea acestuia şi face, deci,
imposibilă orice transformare, a Fiinţei, sau a societăţii, într-un
mod autentic. Oricum, secolul XX a cunoscut o explozie de
conştiinţă şi literatură utopică, în paralel cu dezvoltarea ştiinţelor
şi a tehnicii. De la Joules Vernes până la viziunile miticofantastice ale lui Arthur C. Clark, lumea nu numai că a visat, dar
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chiar şi-a şi putut trăi, visul. Astăzi, nici arhitectura societăţilor
umane nu scapă imaginaţiei utopice: Ski-city sau oraşul piramidă,
care se vor a fi construite până în 2110, în Tokio. Arhitecţi,
ingineri, constructori, oameni de afaceri, îşi dau mâna pentru a
construi cele mai irealizabile minuni ale lumii: construcţia
uriaşului pod peste Marea Barents, tunelul prin Alpi, şinele
suboceanice etc. Visul îndreptându-se, încă de la începutul
secolului XX, şi către cucerirea Cerului.
Rămâne de văzut dacă aceasta va presupune o detronare a
divinităţii şi, eventual, înscăunarea antropoidului revoltat, sau
aparent scăpat, de sub control, ca stăpân absolut al Universului.
Cam toate filmele şi romanele SF plasează rasa umană într-o
poziţie mereu privilegiată a Universului. Ea având, permanent,
rolul de menţinere a stabilităţii, în conflictele cosmice. Aceasta
ascunde, în realitate, o nouă utopizare a conştiinţei umane, prin
iluzia autosemnificării universale, conştiinţă, ce apare, mai ales,
la popoarele cu tendinţe imperialiste, dar şi indiferent de natura
tendinţei (ea putând, foarte bine, să se dezvolte şi în democraţie,
după exemplul tuturor imperiilor Occidentale, inclusiv cele
contemporane). Moralismul utopic contemporan a ajuns, se pare,
sub avântul diferenţializării şi individualizării, în momentul
proclamării marii auto-civilizări şi a marii libertăţi de exprimare a
conştiinţei, în care logica toleranţei este aproape imposibilă.
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PETRU HAMAT

DANSUL POETIC AL PROZEI VERONICĂI BALAJ
(III)
Amintirile curg una după cealaltă, impresia unui concert,
susținut de mai multe instrumente, creează, în intimitatea de pe
perete, imaginea unui chip de fată. Tabloul intuiește acest aspect,
îl nuanțează printr-un „fel de expansivitate provocatoare”, o
anume fragmentare a simetriei culorilor, un verde grav
„fremătând ispititor”. Numai ființa umană feminină poate
înțelege mesajul și ideea transmise, tonurile subtile, coloristice,
ascund „frăgezimea verdelui”, identitatea-matrice implică o
poezie pasageră, în și prin vremuri și spații. Imaginarul propune
și provoacă deplasarea spre o lume internă, în care se ating calm,
neviolent, copacii pictați în „luciul oglinzii”, într-un joc de-a
lumina. A arde, în artă, modifică umbrele „de un verde flămând”,
le recreează, în minute și ore, printr-o continuitate, în toamna ce
„rămâne ispititoare”. Visul, neanunțat, presupus doar, este cel al
trăirii între modele și reflecții asupra misterului, din spatele ramei
și al culorilor.
Fiecare culoare concepe un sens spre comprehensiune, spre
bucurie și fericire. Intenția eului-narator feminin este de a
sensibiliza ideea autumnală ce „nu se zbârcește”, „nu devine
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vânătă”, rămânând „umedă”. Dansând cu sonurile, tonurile și
sentimentul de a redescoperi figurile artei plastice, pădurea din alt
tablou, cumpărat „când împlineam treizeci de ani”, sugerează
povești ale șvabilor din Banat. Întâmplările lor sunt semne ale
unei decăderi, prin fuga în țara de dincolo de margine, vânzarea
obiectelor se face cu vorbe și zâmbete, plecarea lor semnifică
desăvârșirea, completă și complexă, a iluziei. Mimetismul, ce se
reprezintă, configurează povestea unui tablou, unul simplu, un
drum-călătorie spre pădurea-destin, incert, banal, cu implicații,
peste timpi și vremi. Acesta înfățișează doi șvabi, un soț și
consoarta sa, în costume specifice portului șvăbesc, și o pădure,
ce se întinde de la picioarele lor, departe. Imaginea unui anume
„departe” este întipărită, în memoria celor care privesc, de către
pictor, pentru ca jocul să aibă impactul scontat, creând soluția
pentru drumul „incognito” al celor doi protagoniști.
Sentimentul că trăirea este obsesivă pentru privitor cunoaște
implicații diverse, pe care numai pictorul le poate desluși,
enumera, parcurge și intui. Gândirea, drumul spre care se
îndreptau, precum și oprirea, la început de călătorie, privind
derutați, exprimă posibilitatea dezvăluirii unor secrete, a unor
lucruri neștiute, doar bănuite. Umbra, care răzbate neprietenoasă
și aspră, este fie un fior al așteptării să se întâmple ceva, fie
conchide imaginea-scenă a unui avertisment. Trecerea spre
„departe” se blochează ori se asumă, cu riscuri mari, grave,
impersonale. Eroii, din tablourile imaginate în proză, se
construiesc în jurul unor momente reprezentative ale jocurilor
meditative și melancolice, din care reies speranța și aventura.
Ezitante, personajele imaginare se armonizează în „verdele
misterios”, pentru că acolo se însuflețesc, de trăire și înțelegere,
acolo se prefac în umbre și culori, tonuri și dans al sonurilor:
„Pare că se aude printre copaci un sunet bizar.
Se strecoară printre frunzele mișcate imperceptibil. Îmi dă
impresia unui concert susținut de mai multe instrumente. Asta,
desigur, pentru că-mi place tabloul.
Sunetele trec alungite, guturale.
Sunt aspre, biruitoare. Dau în clocot.
Triumfă.
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Și-n fine, zgomotul se oprește.
Abia când am așezat pictura pe un perete, acasă, am
observat că în fundal se contura un chip de fată.
Poate fi stăpâna care vine spre pădure.
Alteori, copacii păreau chiar o prelungire a părului său.
Plutea un fel de expansivitate provocatoare.
Un verde grav spre seară și fremătând ispititor spre
dimineață. […]
Un soț și consoarta sa, ambii dichisiți în costume specifice
portului șvăbesc. Pădurea începe de la picioarele lor și se întindea
greoaie, estompată, până departe.
Acel departe îl adăuga privitorul.
Pictorul fusese preocupat de impactul privirilor celor doi cu
pădurea. […]
Ambii se uită spre pădure ca și când aceasta le-ar fi apărut
în cale pe neașteptate. […]
Pictorul știa multe secrete. De pildă, ce gândeau, încotro
voiau să meargă cei doi soți, de ce se opriseră derutați?
Arătau a fi oameni așezați, n-o porniseră la întâmplare, așa,
fără nici un rost. Nu arătau a pregăti nici un picnic.
Dinspre pădure, artistul a lăsat să răzbată o umbră aspră.
Neprietenoasă. Un fel de avertizare: ‹‹Până aici! Mai încolo dacă
mergeți, e pericol! Riscați!››
Cu timpul au devenit membrii atmosferei casei. Stau locului
parcă sfătuindu-se dacă să se aventureze sau nu spre pădure tăind
umbra verde care-i face ezitanți.”
Ruptura de imaginar se produce, în Precum Atlantida,
pierdută, prin intermediul vocii interioare, prin acea stare de
spirit prin care „ba am impresia că te-am găsit, ba dispari”, dans
poetic spre infinit și derizoriu. Daria și Tudor schițează o istorie,
ce decupează scânteia și revolta, risipa de sentiment,
neîmplinirea, atracția și respingerea, părăsirea și dezarmarea.
Poezia din proza aceasta clădește o întâmplare, în care
personajele interpretează un rol dintr-un spectacol, care urma să
fie neasemuit, diferit, ca structură și sens, de celelalte.
Promisiunile lui Tudor nu justifică defel proiecția în realitate și
stările prin care trece Daria, „insignifianta venită acolo din

165

întâmplare”, un „acolo” care provoacă și desemnează retragere, în
și din timp. Iubirea, care stăpânește ființa erotică feminină,
sfârșește în iluzie, într-un crâmpei de lume veche înnoită.
Asemuită Atlantidei, Daria își pierde busola propriei identități,
fără să iasă din umbra care „acoperă de obicei tagma banalității”.
Rotundul timp al întâmplării și al întâlnirii construiește
povestea de iubire dintr-o perspectivă impersonală, ezitarea lui
Tudor explică povestea, prin porii enigmatici, a celor ce se află
aproape de vis. Perspectiva visului se justifică în imaginea
timpului ce pare a fi inel, iar rotundul, în care se întrepătrund
misterele și dorințele, este o joacă superioară. Ludicul nu își
desăvârșește acțiunea în câmpul iubirii, fapt care motivează
alegerea unui alt orizont, periculos, imprevizibil, pentru ființa
aflată în răspăr. Joaca devine seriozitate numai pentru Daria,
personajul masculin, Tudor, se distanțează de iubita sa, devenită
logodnică. Întregul discurs al povestirii își pierde din spectaculos,
din farmec și bucurie. Există aici un dans între act și prefacere,
cei doi eroi sunt din ce în ce mai reci, mai înghețați în simțiri și
trăiri. Apariția unei sarcini nedorite nu sporește apropierea dintre
ei, ci, mai curând, amplifică plecările și revenirile foarte rare ale
lui Tudor, gesturi ce fac din Daria un „combatant zănatic”.
Cuprinsă în mrejele unei stări de luptă, eroina își scoate
verigheta, lăsându-se pradă neîmplinirii, unei vieți care decelează
o atitudine ce imită o „secvență de coloratură”, o precauție și
spaimă nelămurite. Facerea istoriei, povestite în cadru erotic,
însumează săvârșirea unei mutații la nivelul conștiinței,
revanșarde, tiranice, depășind obstacole ale firii umane înfiorate,
agitate. Clipele prefăcute sunt parte a timpului întâmplării, iar
încurajarea să nu cumva să se smintească, să-și piardă mințile,
este recuperare interioară a sinelui. Suferința primește valențe
puternic angoasante, iubirea nedesăvârșită are capacitatea de a
dezechilibra ființa, pentru că Daria se sufocă datorită agresivității
celui pe care îl iubea cu înverșunare. Lipsa oricărei manifestări a
forței de a răspunde, de a riposta, explică modul straniu prin care
eul-feminin se rupe de realitate, dansând ca un „soldat singur pe
un câmp acoperit de-o zăpadă crudă”. Învinsă de atitudinea
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devoratoare, agresivă, a lui Tudor, Daria cuprinde, în dorința ei, o
stea frântă „fix chiar de verigheta ei”, solidară imagine-prefacere
cu durerea și suferința.
Primul „vad” al despărțirii este și cel mai greu, apoi,
„vadul” din interiorul verighetei va fi umplut de derizoriu, de un
puzzle incomplet, un vis „transformat din aur în renunțare”.
Nimicul, din lumea viselor ei, prinde contur printr-un cântec, care
smulge nu doar inelul acela cu speranțe, ci și carnea, sufletul
predestinat golului, vidului existențial. Zbuciumul Dariei este
amalgam de imagini-frânte, de idei, concepute să adâncească
regretul de a nu fi izbutit să înrămeze, într-un tablou, iubirea și
timpul, o zbatere într-un ocean întreg de atitudini și reflecții.
Dansul și poezia sunt străfulgerări iminente ale ființei, ce se
scurge în clepsidra neputinței, asemenea unei rotiri în golul dintre
eu și sine, o Darie a răsfrângerilor iminente, sufocante, probabile
dezvăluiri ale incompletului:
„Timpul va trece fierbinte prin golul rotund al verighetei
scoase de pe deget.
Cu ciudă și durere de parcă și-ar fi smuls și carnea odată cu
obiectul.
O va vinde.
Nici un cântec nu rezistă într-un gol.
Cu atât mai mult dacă e să fie acră, urâtă, lovită, rănită.
Precum golul unei verighete.
Bijuteria de unde-a cumpărat ea verighetele avea vitrinele
cețoase. Vineții. Ca niște cearcăne după o noapte de zbucium.
- Doriți să vă faceți niște cercei sau… vă pot da la schimb
un lănțișor, veni propunerea bijutierului.
Cam subțire la gramajul acesta. Dacă mai puneți ceva,
puteți cumpăra altul mai gros…
- Nu, nu-i nevoie… Prefer banii, spuse Daria în grabă,
altfel, cine știe, s-ar fi putut răzgândi.
Luă suma și se miră cât de mică greutate poate avea un vis
transformat din aur în renunțare.
Cumpără de la un colț al străzii în pantă, un covrig.
Prin golul acestuia văzu rostogolindu-se în alte goluri
concentrice diverse imagini printre care și figura lui Tudor.
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Ca un puzzle incomplet.”
Poetica dansului, din proza unei întâmplări povestite,
reprezintă, în Sentință pentru pianist, un fel de comuniune între
suflet și spirit, o alegere a cuvintelor, între subtil și sublim, o
poezie care eliberează gândul în miracol. Dialogul dintre
naratorul-feminin și Andrada, fiica sa, concentrează povestirea
evenimentelor, petrecute undeva între Germania și Elveția, întrun acord cu muzica sferelor estetice. Undele și subînțelesul
muzicii pianistului ating sufletele artistice, astfel încât ipostaza de
a plasa un argument, întru devenirea formei sensibile, este
asumare, consumare și proiecție într-o ardere mocnită. Notele de
pe portativ au un „sâmbure de lumină”, pentru că înfiorarea și
îndrăzneala artistului leagă celestul de teluric. Raportul dintre
limbaj și comunicare realizează așteptarea firii umane, sprintene
și cutezătoare, simbol al prefigurării unui joc, cu „urcușuri pe
versanți” și „alunecări periculoase”. Rostul pianistului este de a
crea și a reda sensibilitatea plastică a sentimentului de a face artă,
de a o însufleți și de a pregăti arderea și miracolul. Explicațiile
Andradei și ale eului-narator feminin sunt logosuri, care dau o
altă coordonată gândirii, despre întâmplarea povestită, redată cu
drag, în schimbul „epistolar”. Nimic din ceea ce se petrece nu e
trecut sub tăcere, tot se dezvăluie într-o „năvalnică îmbinare de
sunete”, piese a căror sugestie ține de cunoaștere și abordare.
Îmbrățișările și apropierile, iubirea mamei pentru fiica sa, iau
cursul natural al mărturisirii, al povestirii, ce se toarce în gol, întro vibrație temătoare, dorită, reflexivă.
Mesajul ultim deschide spațiul timpului relatării, artistul
care a deranjat liniștea locatarilor din preajmă este amendat de
către un om al legii și, apoi, somat să meargă la secția de poliție.
Dansul evoluează spre o poezie a povestirii ce întrupează, în
sensul legitim al cuvântului, compasiunea, susținerea și
atașamentul pentru muzică și frumos. Demersul muzical sfârșește
în abstract, tributar fiind lipsei de comprehensiune, de afectivitate
pentru plasticitatea limbajului, a intenției și a artisticului.
Încordarea plină de farmec a muzicii pianistului reiterează dorința
de relaxare și de son vibrant. Întâmplarea devine clipă expresivă,
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armonie muzicală, în concordanță cu sunetele universului.
Exercițiul muzical concepe o desfătare în tainele, misterele lumii
artistice, o poveste fragmentată, între abstract și ermetic, între
ceilalți și pianist, o coardă elastică peste spațiu, un timp
nemăsurabil al artei.
Trăirea Andradei și a eului-narator feminin denunță o
strategie de „gesturi alipite scurt”, ca-ntr-o nostalgie plină de
orgolii, tenace, chiar bruscă, de sunete încârligate, încovoiate, în
vrăjmașe și șăgalnice iluzii. Ieșirea de pe scena lumii-ocazie,
secundară și improprie destinului și firii artistice, face, din
pianist, un erou al timpului său, însă, derutat și neînțelegând ceea
ce se petrece. Totul este trecător, ca vântul se traversează spațiile
și cotloanele nemăsurabile, în care pătrunde fiorul muzicii. În
urmă nu se observă decât umbra, un loc gol, pustiu, în bătaia
perfectă a lumii-înscenare, acolo, unde impresia ascultării se
subsumează inițierii, auditoriul neoferind nimic în schimb. Se
oferă doar obsesia artistică a muzicii, spontaneitatea serilor, în
care sunetele și tonurile au desfătat sufletele, avide de cunoaștere
și reflecție:
„Muzica sa te poate duce cu gândul spre miracol, care trece
iute pe lângă urechea spectatorilor. Ascultând ai impresia că
notele de pe portativ iau foc. Este o ardere. Deloc mocnită.
Au în ele un sâmbure de lumină, de înfiorare și îndrăzneală
acustică.
Muzica lui leagă portative din fulger.
E sprintenă, cutezătoare.
Adevărate urcușuri pe versanți urmate de alunecări
periculoase. […]
Pianistul deranjase liniștea locatarilor din preajmă.
Omul legii, un băiat frumos de altfel, nu m-am dumirit dacă
era german sau elvețian, i-a dat artistului să semneze o hârtie,
probabil înștiințarea că săvârșise o încălcare a legii. Ca urmare,
trebuia să plătească. Pianistul a intrat în panică, nu întreba nimic
dar făcea gesturi de om derutat, chiar speriat.
Pe cât era de abramburit, pianistul nu părea că receptează
ordinul care i se repeta pe un ton sec: trebuia să părăsească locul!
Artistul se uita spre noi, își burzuluia părul, care-i stătea ridicat în
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șuvițe de parcă avea țepi, (și-l aranjase cu gel înainte de-a veni
aici). […]
Spectatorii, prea ușor înduplecați, ne depărtam trădând
chiar bucuria pe care ne-o dăruise muzica sa.
În urma lui părea că se alungesc umbrele copacilor. Erau
mai simțitoare decât noi. Îmi pare așa de rău că nu am spus nici
un cuvânt, că nu l-am ajutat măcar să-și adune cd-urile! Am fost
niște lași. Am luat cu noi doar darul muzicii precum făcea și
vântul trecător, prin părul meu. N-am oferit nimic.”
În Nuntă la graniță, se deosebesc, pe de-o parte, povestea
Clarei, asistentă medicală, și a lui Robert, pe de altă parte, cea a
lui Marius, aflat la Viena, precum și cea care urmează să se
înfăptuiască, a Clarei și a lui Karol. Dorința, de a pleca printre
străini, „să lași totul baltă și s-o pornești aiurea în necunoscut”,
este atât de puternică încât înfăptuirea ei nu este decât o
străfulgerare între miriade de cioburi de sticlă. Concepută într-o
structură cât o experiență, plecarea Clarei la fratele ei în Austria,
în capitala imperială, Viena, se sustrage iluziei reușitei,
provocând însăși împlinirea unui vis. Despărțirea de Robert se
produce brusc, efectul este cel al unei derulări a unui scenariu
prescris, stabilit dinainte, printr-un acord cu lumea din interior.
Jocul de scântei lasă iubirea pentru Robert suspendată, rătăcirea
de moment a acestuia a condus la anumite „stări de balans”. Șirul
poveștii rămâne un dans întru întâmpinarea unui „balon colorat
pe care trebuia să-l atingă”. Traversează granița, de parcă, pentru
Clara, totul este comprehensibil, asumat și consumat într-un „joc
atractiv, antrenant”, o viață nouă, departe de „chipuri disperate și
năclăite de sudoare”.
Imaginarul trecerii, spre noua etapă din viața sa, reglează
emoțiile, depășește rigorile excesive ale sufletului, cuprins de
dorință aprigă, bulversantă, posesivă. Se angajează într-un spital,
dar în altă specialitate „decât acasă dar se acomodează din mers”,
are suveranitate, este stăpâna propriului său timp, simte că lumea
îi aparține, o lume închipuită, necunoscută, fragilă. Iubirea joacă
eternul scenariu a doi îndrăgostiți, ce se recuperează unul pe
celălalt, își regăsesc identitatea, într-un aer „unduitor”, într-o
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repetare a imaginii, în care povestea dansului primește
„vigurozitatea și trufia tinereții”. Momentul reprezentării
concluzionează unul ce implică aluzii și posibilități estetice
variate. Superioritatea farmecului clipei întărește fascinația unui
ritm normal, ușor dezarticulat, pentru că iubirea nu așteaptă, ci
armează cu nerăbdare „anima”.
Realitatea cunoscută, adevărul adânc înrădăcinat,
articulează figura plastică a cuplului, ce urmează cursul firesc al
organicității, nunta fiind pecetluită, ca simbol al devenirii și
siguranței, de sine și în sine. Sufletul se unduiește în ritmul
muzicii și al dansului, drumul descris este cel al certitudinii că
miracolul împlinirii și ființa descind, brusc, plăcut și afectuos, în
lumea frenetică a iubirii. Părinții sunt anunțați de Marius, vestea
cade ca un simțământ sublim, acceptat și singular pentru ființacuplu, ce se retrage în spațiul ei, acolo, unde povestea lasă locul
intenției. Plecarea pentru cununia civilă se oprește la graniță,
lipsa vizei împiedică ieșirea din lumea-matrice. Obsesia
neajungerii, la punctul final al călătoriei, devine entuziasm dublu,
sărbătorirea de două ori face căsătoria mai durabilă.
Jocul și dansul se leagă, în poezia povestirii, „fără sfieli,
fără ostentație”, într-un peisaj colorat, în care personajul colectiv,
mulțimea pregătită pentru sărbătoare, evidențiază trufia de a se
simți liberi, învingători ai unei „opreliști degradante”.
Atenționarea că se vor lua măsuri împotriva lor consimte nu un
sfârșit, ci o continuare dincolo de mesaj, limbaj ori comunicare, a
petrecerii, o muzică a identității întâmplate, povestite, cucerite.
Trecerea în lumea-speranță configurează ideea unei petreceri la
granița dintre ermetizare, închidere, și obsesia că limitele ființei
sunt ființa însăși, aprigă, nesupusă. Finalul aduce liniștea și
așezarea peste întâmplările neanunțate devreme. Demersul prozei
Veronicăi Balaj este substituirea jocului cu starea dansantă,
eliberatoare, identificatoare de strategii, o poezie a continuității.
A petrece este dezlipirea de emfaza limbajului, gestul și gândirea
pătrund, în imaginarul colectiv, ca un „spasm retoric”, ca o
prelungire a bucuriei:
„Conveniră tacit să renunțe la petrecerea de la graniță.
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Muzica se opri într-un spasm retoric.
Costumați precum erau, femeile bombănind iar unii dintre
bărbați trimițând câteva înjurături fără adresă precisă, strânseră
doar o parte din merinde și plecară.
Îndărătnicia socrului mic urma să pritocească o altă
petrecere.
Vântul ager, se agăța de ei, urmându-i.”
Veronica Balaj propune un discurs al întâmplărilor ce se
povestesc, ademenind, în jocul lui, proze, decupate din imaginitablou, fie ale realității, fie ale înscenării, pentru că „atunci” și
„acolo” sunt unități prezente ale istoriei. Dansul poetic, pe care îl
asumă eroii-personaje, intrigă povestea. Aceștia izolează trăirea și
sentimentul, apropierea și depărtarea, păstrându-le, oarecum,
pentru ei, nedorind să devină ori transforme, sub mască
actoricească. Textul din proze se subsumează inițierii în fiorul
dramatic al fiecărei iluzii, al fiecărei organicități, ce se desprinde
de substanța discursivă, creând eroi și situații, ce se apleacă peste
destine și identități. Poezia, din fiecare trăire, este materie ce
întâlnește, în jocul ei cu limbajul și cu tematica, obsesia devenirii,
într-un timp al mărturisirii și un spațiu al împlinirii, o proiecție
dincolo de semn, acolo, în toposul pulsând a dorință. Veronica
Balaj nu numai că propune o lume-ermetică, prin structurile ce
sondează, din exterior, inițierea și misterul, ci identifică un dans
în rotundul gol, vid de trăire și sentimente, într-o proză a
așteptării depărtate.
* Toate citatele fac parte din volumul Veronicăi Balaj,
Mătase și cafea rece elvețiană/ Seda y café suizo frio, Timișoara,
Editura Eurostampa, 2015, 241 p. (traducerea în limba spaniolă a
fost realizată de Luminița Pigui-Neagoe)
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CATRINEL POPESCU

GEORGE BACIU – „POEME LEGĂNATE-N PALMĂ”

Motto: „Poezia vindecă rănile create de raţiune.”
(Novalis)
Poet autentic, romantic în esenţă, George Baciu se înscrie în
salba de aur a trubadurilor iubirii, printr-un altfel de cântec, o
exprimare care leagănă în metafore diafane o furie erotică ca un
joc al dragostei, în care vibrează inconfundabil emoţiile, trăirile,
gândurile şi însăşi vulnerabilitatea poetului, o nelinişte prolifică.
Aceste poeme de legănat în palmă sunt o încântare a
simţurilor, o desfătare, un murmur al sufletului şi trupului însetat
de tandreţe şi duioşie, care te provoacă şi, în acelaşi timp, sunt un
balsam pentru cel însingurat şi suferind. Poetul George Baciu, ca
întotdeauna, te răscoleşte cu patima ce-l stăpâneşte, şi-l poţi citi şi
reciti cu acelaşi fior, pentru că atinge cele mai sensibile
substraturi ale fiinţei noastre. Cred că se hrăneşte cel mai mult cu
dragoste, dar cu cea care te împlineşte, care îţi dă forţă şi te
optimizează: „Astă-noapte, am trecut prin visul tău./ Luasem de
mână primăvara,/ ce abia venise.../ Şi te-am iubit, bucată cu
bucată.”/ (Poeme legănate-n palmă, Editura Tiparg, Colecţia
„Galateea”, 2015, p. 25).
Când melancolic, când tonic, poetul ne coboară din panta
deziluziilor şi a dezamăgirilor şi ne induce speranţa în forţa de
regenerare a iubirii, căreia trebuie să i te dăruieşti, pentru că te
eliberează, te revigorează: „Ce bine că râde primăvara/ pe ochii
tăi cu trup de noapte,/ ca să te pot iubi încă o vreme,/ să te pipăi
cu gura pe fila gândului/ din prima tresărire a patului în care team îmbrăţişat.” /(Op.cit., pag. 109).
Într-o lume atât de perfidă, în care e prea multă suferinţă
pentru o singură viaţă, poemele domnului George Baciu sunt ca o
„Odă” închinată iubirii, cu toate frământările şi declaraţiile prinse
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ca-ntr-un şirag de mătănii, pe care le strecoară, bobiţă cu bobiţă,
printre degete şi se roagă să-i fie auzite chemarea şi suspinul: „Nu
m-ai întrebat niciodată nimi./ Pe trupul gol al cuvintelor tăcute,/
îţi dansează rochia privirii,/ în timp ce inima te poartă-n
buzunar.” (Op.cit., pag. 115).
Şi după toate aceste mărturisiri, gândul cel de pe urmă
zboară, ca un avertisment tăcut, spre ultimul drum al fiecăruia,
inevitabil: „Ne pierdem prin noi, fără a observa/ vremea ce ne
curăţă emoţiile rănite/ Suntem un fir de pământ,/ ce foşneşte în
mâna lui Dumnezeu/ singurul care ne aduce aminte/ că mai şi
murim.” (Op.cit., pag. 30).
Poetul pare că trăieşte intens şi se implică fără rezerve în tot
ce-i oferă viaţa, se expune fără menajamente, arde fără regrete,
pentru că timpul care se comprimă nu ne mai oferă momente de
răgaz: „Trăiesc conştiincios ca un drum/ pe care noaptea-l calcă
încet/ să nu strivească praful/ din zilele-mi vraişte.” /(Op.cit.,
pag. 4).
Cu fiecare volum publicat, poetul se împlineşte şi se
desăvârşeşte ca artist al cuvintelor frumoase, prin curgerea cărora
ţi se pare că viaţa devine mai agreabilă şi mai poţi să-ţi continui
visul.
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ROXANA PAVNOTESCU

MARK MORRIS ECOURI COREGRAFICE INDIENE
Festivalul de toamnă White Light de la Lincoln Center propune
un program de muzică şi dans intitulat Sounds of India. White
Light este un eveniment multidisciplinar ce sondează în fiecare an
noi spații culturale reunind faimoase ansambluri vocale,
instrumentale, companii de dans, operă şi teatru. Spectacolele
sunt adesea urmate de conferințe, simpozioane sau discuții unde
se serveşte mâncare tradițională şi poți interacționa direct cu
artiştii. Lumina albă - adică fără culoare - când este tăiată de o
prismă – ne spune Arvo Pärt comparând-o cu muzica sa – se
desface în toate culorile şi acea prismă este tocmai spiritul celui
care o receptează. Numele festivalului este de două ori
semnificativ: el aduce o lumină albă pentru că albul este culoarea
spiritului şi pentru că de cele mai multe ori prezintă cele mai pure
și autentice forme artistice - artă care a coborât direct din ritual şi
mit. Teatrul Gerald W. Lynch prezintă o suită de patru balete
aparținând lui Mark Morris, coregraful cu cea mai mare
sensibilitate pentru muzică din lumea dansului. El este curatorul
acestui program în care a invitat artiști prestigioși din sudul Indiei
reprezentând trupe de dans și muzică: Nrityagram,
Kalamandalam și Kathakali. Mark Morris a regizat şi coregrafiat

175

piese de balet şi operă pentru Metropolitan, New York City
Opera, Covent Garden, Royal Opera House. A fost directorul
artistic al teatrului de balet şi operă La Monnaie din Bruxelles şi
fondatorul companiei de dans White Oak Dance Project împreună
cu Mikhail Baryshnikov din 1990.

Cele patru dansuri traversează întreaga creație a artistului
surprinzând cu rafinament, admirație şi ironie o Indie în acelaşi
timp mitologică şi contemporană oscilând între ritual, folk, kitsch
şi abstract cu naturalețea şi imaginația sa prodigioasă. Relația lui
Mark Morris cu India este una foarte veche, un spațiu pe care l-a
vizitat periodic şi care l-a inspirat. Într-un interviu ocazionat de
acest eveniment, vorbind despre vizualizarea muzicii prin dans,
Mark Morris face dezvăluiri surprinzătoare; aflăm că arta sa
urmăreşte aceleaşi elemente esențiale ce definesc dansul clasic la
indieni: melodia (raga), ritmul (tala), gestul/postura (mudra) şi cel
mai important expresia (abhinaya). Coregraful ilustrează
simbioza dintre muzică și dans, fără a le așeza în raport de
subordonare, ele se completează reciproc, potențându-se. Dansul
urmărește în detaliu compoziția și ritmul muzicii, dar are în fapt
structura lui ce se constituie ca o abstractizare a formei muzicale.
Muzica se așează comod în tiparul coreografic descoperindu-și
noi forme de comunicare și expresivitate.

176

Două din piesele acestui program au fost create în 1983 şi
1984: un Pas de Deux suprapus peste trailer-ul unui film indian
„Tamil Film Songs in Stereo” şi O Rangasayee – un solo ce a fost
executat de coregraful însuşi cu 30 ani în urmă după o raga
(muzică de ritual din sudul Indiei), o probă de mare virtuozitate şi
rezistență fizică. Pas de deux urmăreşte banda muzicală ce
cuprinde o oră de canto între profesor şi studenta ce repetă, cu nu
prea mult succes, după mentorul său. Mark Morris transpune
muzica în imagine şi dans cu multă ironie, făcând aluzie la
siropul şi naivitatea unor musical indiene. Compoziția se află la
limita dintre dans şi mim și urmărește o oră de balet redată cu un
umor fabulos. Protagonista în tutu roz repetă stângaci şi comic
mişcările după profesorul ei de dans ce poartă un costum mulat şi
acvatic în culori strident azurii. Ora de canto şi cea de balet se
desfăşoară în paralel; gestul, dansul, mim-ul se armonizează şi
contopesc în partitura muzicală. Dansul devine o metonimie a
muzicii prin înlocuirea instrumentelor de creație: vocea, sunetul
şi povestea lor coboară în dans și imagine.

O Rangasayee se desfăşoară pe muzică carnatică (cea mai
veche muzică din lume – din sudul Indiei) interpretată de M.
Subbulakshmi (o celebră interpretă de raga). Dansul cuprinde o
variație de stări: meditație, extaz, prosternare, bucurie, euforie.
Muzica aparține lui Sri Tyagaraja. Dansatorul poartă un fel
scutece şi are degetele de la mâini şi de la picioare vopsite în roşu
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ce sugerează Kumkuma, acel praf folosit de fervenții religioși. Un
copil stă aplecat pe vine și își caută lent echilibrul către o poziție
verticală. Dar el poate fi asimilat foarte bine și unui swami într-o
poziție de prosternare sau meditație. Ritmul accelerează şi
decelerează până la nemişcare, statuar; protagonistul rămâne
suspendat în mudrele lui preț de câteva secunde pentru a reliefa
poziții emblematice ale statuetelor de cult a lui Shiva Nataraja,
Ganesha, Vishnu. Ca un laitmotiv, dansatorul își clatină ritmat
lateral capul din gât într-o parte și alta imitând limbajul nonverbal al indienilor. Ritmul şi vâltoarea muzicii către finalul
piesei este coregrafiată într-o cavalcadă de piruete – întoarceri în
aer ce–şi schimbă brusc sensul cu fiecare cezură de respirație a
vocii. Protagonistul devine un derviş zburător ce sfidează
gravitația. Când vocea se întrerupe pentru un scurt intermezzo
muzical, dansul coboară în paşi împletiți ca la dansuri populare.
Când vocea reintră în aceeaşi tonalitate cu forțe noi, săriturile
prin aer se reiau în aceeaşi vrie nebună şi epuizantă chiar şi
pentru cel ce priveşte. Dansul indică participarea deopotrivă a
trupului și a spiritului într-o probă de adâncă concentrare,
revelație sau transă religioasă, cuprinzând evoluția ființei de la
stadiul de copil, tânăr, adult până la bătrânul obosit de viață,
încheindu-se cu aceeași postură chircită și aplecată a începutului.

Prima piesă, intitulată Serenadă, se deschide cu doi interpreți
ce ocupă partea stângă a scenei: o chitară electrică acompaniată
de percuție interpretând o piesă muzicală de mare sensibilitate a
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compozitorului Lou Harrison – Serenadă pentru chitară. O
compoziție în cinci părți (prima parte nu este acompaniată de
dans) unde folclorul oriental este impregnat cu elemente de
muzică barocă şi medievală. Percuția susține un fel de ritm
exterior liniei melodice sau sună ca un gamelan când intervine cu
rezonanțe de gong. Culoarul din spate al scenei şi întreaga
secțiune dreaptă este rezervată dansului – un solo în patru părți
distincte. Dincolo de estetismul actului coregrafic, Mark Morris
are un talent remarcabil de transpunere a muzicii cu toată
țesătura, substanța și havuzul ei de linii melodice în imagine.
Interpreta (Lesley Garrison), într-un costum la limita dintre
folclor (tentă japoneză), ecleziastic şi monden începe primul
tablou pe un scaun. Şezând, execută o suită de mudre ce exprimă
o stare de zbucium și aminteşte de „Lamentație”, celebrul solo
al Marthei Graham. De-altfel, unele mişcări sau piruete ample,
poziția întoarsă a mâinilor cu palma în sus, călcâiul flexat şi
sprijinit în podea fac referință la limbajul celebrei coregrafe. Cele
patru mişcări muzicale urmăresc patru dansuri fiecare cu recuzita
lui: un scaun, un băț, un evantai şi castaniete. Coregrafia
traversează multiple spații etnice şi înscrie în general un dans de
notație ce urmăreşte stări: sfială, bucurie, agitație, oboseală,
gesturi sau acțiuni ritualizate: munci casnice, la câmp. Dansul cu
evantai descrie posturi Nô înscrise ca motive într-un ritm ce nu
aduce nimic din lentoarea şi hieratismul acestei arte: mişcarea
amplă a brațului şi aducerea evantaiului deasupra frunții,
deschiderea lui cu mâna întinsă, închiderea bruscă, acoperirea
feții cu evantaiul.
Ultimul dans, Pure Dance Items (Elemente de dans), în
premieră mondială, este o compoziție de grup. O mişcare
sinergică etalează o varietate de costume de gimnastică într-o
cromatică fauve (create de Elizabeth Kurtzman) cu rolul de a
amplifica şi multiplica mişcarea şi elementele ei. Coregrafia
urmăreşte îndeaproape cuartetul de coarde al lui Terry Riley,
Salome Dances for peace (Dansurile lui Salome pentru pace), o
compoziție cvasi minimalistă ce trimite la cvartetele lui Bartok
prin stridențe şi disonanțe și la Leoš Janáček prin dialogul
corzilor. Cvartetul împleteşte ritmuri de jazz, blues, inflexiuni de
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gamelan, muzică indiană și africană, integrând structuri sau
moduri melodice ce țin de muzica clasică indiană. Compoziția a
obținut Grammy Award pentru cea mai bună muzică clasică
contemporană. 12 balerini se distribuie în grupuri de câte patru,
trei sau doi, urmărind sincron sau în contrapunct liniile melodice
ale celor patru instrumente. Din când în când apare un dirijor al
mișcării, ce se desprinde din pattern-ul coregrafic și ocupă un
scaun în mijlocul scenei de unde schițează șezând motivele
coregrafice în desfășurare. Un puternic efect de contrapunct
cromatic, caleidoscopic este realizat de prezența costumelor largi
şi fulgurante ce-şi schimbă în zbor sensul de rotație. Această
transcriere perfectă a sunetului în vizual face din dansul lui Mark
Morris o partitură ideală pentru surdo-muți – muzica e
digitalizată în pixeli scenografici. Integrarea vizualului în auditiv
devine un proces osmotic; dacă audiția ar fi întreruptă brusc,
dansul nu pare a avea cu nimic de suferit, pentru că ai continua so auzi reproducându-se mental din inflexiunile mişcării. Aşa cum
sugerează şi titlul, Mark Morris abordează o structură coregrafică
abstractă. Dansul e un organism colectiv, un conglomerat ce-şi
schimbă valențele, forma şi culoarea după inflexiunile coardelor.
El devine o - prana - o respirație, ce descrie ritmul variat şi
efervescent al vieții cu toată conotația yoga a termenului. Salome
e conjurată să-şi expieze fapta, dansând pentru reinstaurarea păcii
în lume cu forța şi talentul său formidabil. În perspectiva ei
mitologică, Salome este dezindividualizată, ea devine Babelul –
lumea cu toate etniile şi culorile ei ce trebuie să se mobilizeze în
acest dans ritualic pentru pace. Mark Morris propune o viziune
colectivă şi excesiv cromatică a dansului lui Salome,
diversificându-l în felul acesta în multiplele sale forme inspirate
de dialogul întortocheat şi colorat al coardelor.
Ce reuşeşte acest prodigios artist este despicarea muzicii în
liniile sale armonice şi cromatice, pe care le recompune subtil,
grațios şi întotdeauna inventiv în imagine.
NY, noiembrie 2016
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