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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni se cam
veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am păstrat-o.”
MIHAI EMINESCU
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MIHAI EMINESCU

,,E unul care cântă mai dulce decât mine?
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu - atât mai bine!
Apuce înainte s-ajungă cât mai sus,
La răsăritu-i falnic se-nchin-al meu apus.”
Alecsandri

,,Eminescu este numele cu care se iscăleşte
România, într-o limbă pe înţelesul tuturor”. George Călinescu
,,Mulţi, foarte mulţi, ar dori să scrie măcar un vers
ca Mihai Eminescu, dar nimeni, absolut nimeni n-ar accepta să trăiască
măcar o singură clipă din viaţa Domniei sale.”
Nichita Stănescu
,,Eminescu a fost un astfel de om conştient că
adăposteşte în el însuşi un univers pe care are datoria de a-l scoate la
iveală şi de a-l dărui semenilor săi mai puţin favorizaţi.”
Eugen Virgil Nicoară
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

EMINESCU – OMUL ÎNDRĂGOSTIT DE ABSOLUT

Absolutul a constituit încă din antichitate o preocupare îmbrăţişată mai
ales de aceia dintre oameni pe care propriile limite i-au stânjenit în
permanenţă. El a fost imaginat în cele mai diverse moduri, în funcţie de firea şi
de concepţiile existenţiale cultivate de seminţiile trăitoare atunci.
Cea mai veche dintre opţiuni ne-a fost prezentată de Epopeea lui
Ghilgameş care îl abordează dintr-o triplă perspectivă – a realităţii, a
idealităţii şi a utopiei. Fiecare dintre aceste ipostaze exprimă un tip aparte de
revelare a absolutului.
Cea reală are în centrul ei relaţia dintre Ghilgameş şi Enkidu, înţeleasă ca o
imperioasă nevoie de complementaritate, singura capabilă să contribuie la o
armonioasă receptare a cosmosului.
Cea ideală întruchipează năzuinţa comună care-i animă pe cei doi –
năzuinţă axată pe înfăptuirea imposibilului, explorare menită să scoată la
iveală tot ceea ce este mai valoros în lăuntrica structurare din ei, omul abia aşa
având posibilitatea de a se cunoaşte pe sine mai temeinic.
Cea utopică vizează prospectarea posibilităţilor de integrare a
supranaturalului în angrenajul mobilurilor specific omeneşti, ca modalitate de
a atenua necruţătorul impact al „hotarelor” de diferite facturi asupra condiţiei
umane.
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O altă contribuţie importantă este datorată poporului evreu. Acesta s-a
distins printr-un mod aparte de abordare a absolutului, înfăptuit nu la nivelul
omenescului, ci la acela al divinităţii, înţeleasă la singular, uriaş pas înainte
faţă de viziunile politeiste.
Dumnezeul iudaic reprezenta un superlativ cosmic, dar şi o invitaţie
adresată omului de a încerca să se înscrie pe o orbită a perfecţiunii, înscriere
determinată de caracterul permanent emulativ al prezenţei Celui binecuvântat
în existenţa de zi cu zi a comunităţii. Şi a individului.
Se înjgheba în felul acesta o comuniune om-univers prin intermediul
căreia orice frontieră exista doar pentru a fi depăşită, iar necunoscutul supus
necontenitei înaintări a omului în perimetrele sale, fiecare nou teritoriu
eliberat astfel devenea un spaţiu sufleteşte cultivabil de cel care-l obţinea.
Hinduşii înţelegeau absolutul sub chipul sufletului contopit cu natura
înconjurătoare. O natură impregnată de prezenţa celor 3.333 de zeităţi care
formează originalul panteon al locului, fiecare în parte şi toate la un loc
conferind oricărei făpturi şansa de a comunica mereu cu altă „voce”,
rezultând o colaborare de pe urma căreia omul poate avea revelaţia
infinitudinii personale.
Această stare, sinonimă unei bogăţii fără margini, conferă celui ce o
trăieşte, sentimentul că toate câte există au tainica misiune de a-şi mărturisi
ataşamentul faţă de omul pătruns de norocul care i se acordă de a fi o
nepreţuită componentă a universului dispus să-l slujească cu abnegaţia celui
doritor să fie folositor.
Grecii au extins căile de abordare ale absolutului, extindere mulţumită căreia
s-a petrecut o substanţială lărgire a orizontului comprehensiv. Devenit una cu
totalitatea de manifestări a lumii înseşi, acest tip de comprehensivitate a
deschis mereu alte perspective cunoaşterii umane, cuprinsă de un elan
neîntrevăzut înainte de apariţia sa.
Primul care i-a definit, indirect, un obiectiv a fost Homer cu cele două
creaţii – Iliada şi Odiseea, prima reprezentând un absolut al luptei şi a doua al
explorării necunoscutului.
A urmat Pitagora care a desluşit în paideia, în educaţia permanentă, o
modalitate prin care oamenii s-au văzut în posesia unei căi ce ajungea să se
confunde cu absolutul.
Filosofii – Heraclit, Democrit, Zenon, Parmenide, Protagoras (şi atâţia
alţii, cei şapte înţelepţi care i-au precedat având şi ei valoroase contribuţii în
domeniu) au meritul de-a fi inaugurat, fiecare în felul său, câte o modalitate
de revelare a unui posibil înţeles superlativ.
Socrate a avut bucuria de a fi „limitat”, dacă se poate spune astfel, absolutul
la spaţiul binecuvântatei cunoaşteri de sine, ea însăşi capabilă să asigure un
elocvent progres – demonstrat de epocile care au urmat – a fi infinit, sau mai
propriu-zis, extins pe întreaga durată a unei existenţe umane, existenţă ce
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apare celor cantonaţi în comodităţile variatelor conforturi cărora le plătesc
tribut, un lux dăunător.
Platon a fost cel dintâi care a teoretizat amplu diferite ipostaze ale
absolutului elin integrat condiţiei umane, devenită prin scrierile sale, un
spaţiu ideal de formulare, dezbatere şi rezolvare a problemelor legate de
existenţa acestei realităţi spirituale de excepţie.
Aristotel, la rândul său, şi-a făcut un titlu de mare profesionalitate filosofică
abordând teme menite să contribuie la o mai temeinică aprofundare a unor
posibile domenii ale absolutului – poetica, retorica, politica, sufletul omenesc,
natura ş.a.
După întemeietori, mulţi alţii au avut destoinicii de seamă menite să
elucideze noi aspecte ale acestei problematici ce se va dovedi ea însăşi...
absolută.
Aproape n-a existat generaţie care să nu numere printre cei ce le alcătuiau,
câte unul măcar, preocupat de realizarea absolutului. Acesta a devenit, cu
timpul, una din tainicele pârghii care au asigurat un soi de continuitate printre
oameni a ideii că viaţa i-a fost dăruită omului pentru a o transfigura în ceva
mai înalt, într-o vocaţie pe parcursul împlinirii căreia, privilegiaţii – fiindcă
erau nişte privilegiaţi, înfăptuiau miracolul eternizării.
Românii n-au făcut nici ei excepţie de la acest etalon de aur al condiţiei
umane. În bogata variantă orală a culturii lor, numeroase genuri artistice
păreau axate pe oculta năzuinţă de a realiza într-un fel sau altul, variantele
româneşti ale absolutului.
Forma cea mai proprie românului s-a dovedit minunata lui poezie populară
închinată, deopotrivă dragostei şi naturii. O poezie supusă aproape în totalitate
nevoii de a întruchipa absolutul în forme palpabile care, dovedindu-i existenţa,
să-l integreze în rândul marilor puteri cosmice gata să-l slujească pe cel ce le
invocă sprijinul. Cu condiţia ca gândul, vorba şi fapta celui ce le invocă să aibă
drept caracteristică binele, singurul în stare să „exorcizeze” forţele răului de
orice provenienţă.
În forma ei cultă, spiritualitatea românească şi-a diversificat substanţial
preocupările în acest sens. Din lungul şir al celor preocupaţi de această temă îi
amintim pe Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir, şi mai cu seamă Eminescu; ei
au năzuit, ca purtaţi de un suflu mai presus de propria lor voinţă, să atingă cele
mai înalte piscuri ale absolutului.
În cazul lui Eminescu (1850-1889), ascensiunea avea să devină pe
nesimţite zbor. Un zbor ca acela al lui Hyperion către Cel fără început şi fără
sfârşit, adevăratul Protector de „taină” al tuturor celor care urmează
irepresibila chemare a unui dincolo de zare ce se cere întruchipat într-o
existenţă umană inconfundabilă.
Toţi îndrăgostiţii de absolut au intuit că faptele sunt după chipul şi
asemănarea sufletului pe care omul îl are. Dacă sufletul e sumbru şi acţiunile
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omului vor purta pecetea lui dominantă. Dacă sufletul e mărunt şi cele
întreprinse de ins vor fi precumpănitor meschine. Dacă însă omul ştie că în el
însuşi există un univers care abia aşteaptă să fie pus la încercare, adică să se
afirme astfel, cum atât de sugestiv o spune poetul nostru, cu siguranţă tot ce
va înfăptui va avea distinctivul sigiliu al alesului. Al unui ales înţeles nu ca
persoană cu mai multe drepturi decât îndatoriri, ci exact invers, cu infinite
îndatoriri şi doar cu elementarele drepturi cuvenite fiecăruia.
Eminescu a fost un astfel de om conştient că adăposteşte în el însuşi un
univers pe care are datoria de a-l scoate la iveală şi de a-l dărui semenilor săi
mai puţin favorizaţi. Or, într-un astfel de univers nu se putea să nu răsară, la un
moment dat, şi un îndrăgostit de absolut. Iar dacă el a fost un astfel de om,
normal este ca tot ce a întreprins să fie dovada înzestrării sale neobişnuite. În
cazul său, de-a dreptul fabuloase.
Întreaga lui poezie reflectă această strădanie a permanentului îndrăgostit
de absolut, dragoste care, în contact cu cele înconjurătoare nu se putea să nu
le înnobileze, să nu le dea o ţinută de o inconfundabilă frumuseţe.
Proza lui, în totalitate, este şi expresia fericitei lui hărăziri. Personajele pe
care le aduce în prim plan, evenimentele în contextul cărora acţionează,
idealitatea care le învestmântă sufletul şi mintea (ba chiar şi trupul!) în
„straie împărăteşti” (cum ar zice Neagoe Basarab printr-o inspirată îmbinare
de cuvinte), le singularizează, dar, în acelaşi timp, le şi transformă într-un
eficient numitor comun al existenţelor noastre, doritoare ele însele să le
semene.
Fragmentele sale de teatru sunt învăluite de acelaşi suflu cosmic care-l
vădeşte pe autenticul îndrăgostit de absolut.
De acest ultim tărâm ne vom ocupa în paginile care urmează. Vom avea
binefăcătoarea surpriză a unui demiurg ce năzuia spre înfăptuirea unui tipar
asemănător celui shakespearian, pe care doar prea repedea curmare a vieţii l-a
împiedicat să se manifeste potrivit geniului său, care ar fi adăugat diamantului
care era şi uluitoarele faţete ale spiritului său structurat şi pe coordonate
dramaturgice indiscutabile.
Aspectele pe care le vom comenta întrunesc eterna condiţie a nemuririi –
profunzimea, elevarea şi subtilitatea, care oricum s-ar combina între ele,
participă la o geneză în care uimirea e mereu de faţă. Ar fi fost destul şi
mirarea, această stare de graţie a oricărei filosofii aptă să înfrunte timpul, dar în
ceea ce-l priveşte pe el, Duminica spirituală a românilor, cum l-am numit
altădată, locul mirării e luat de uimire, iar prezenţa ei face posibilă ivirea
realităţii al cărei nume este – eternitatea.
Pentru o mai bună înţelegere a minunii se impune să ordonăm aceste idei
în funcţie de câteva dominante, grăitoare prin însăşi alegerea pe care parcă
ele însele o săvârşesc, impunându-ni-se ca vieţi spirituale de sine stătătoare.
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Din adunarea lor laolaltă va rezulta – un autoportret al autorului, având
dimensiunile unui univers, variate portrete ale fiecărui om aflat într-o situaţie
similară de îndrăgostit de absolut, dar şi un admirabil chip înfăţişând poporul
român în toată simplitatea şi măreţia sa de creator al unei înţelepciuni având
frumuseţea fără bătrâneţe.
De absolut, aşa cum am văzut, omul se poate apropia pe o mulţime de căi.
Eminescu a ales trei dintre ele, fiecare reprezentând o dominantă a existenţei
umane ideale, toate prezente în piesa sa Bogdan Dragoş (1878), pe care ne
propunem s-o analizăm.
Cea dintâi, a dăruirii de sine, presupune o supremă responsabilitate faţă de
propriul copil, responsabilitate cu atât mai implicată şi mai implicantă (în
sensul că e sprijinită şi de cineva „din afară”), cu cât odrasla e mai expusă
primejdiilor pe care fragila vârstă le amplifică enorm, cea mai cumplită fiind
iminenţa morţii plănuită de cei prea ahtiaţi de putere.
A doua evidenţiază devotamentul faţă de domnitorul ameninţat de
mârşave uneltiri, dintre care cea mai odioasă o constituie lenta otrăvire a
suveranului. Din fericire, în timpul dezlănţuirii funeste, el are în preajmă un
suflet de supus, dar şi de prieten care îl apără şi, mai mult, preîntâmpină
posibilele catastrofe. Prezenţa unui astfel de om, sugerează Eminescu, atestă
existenţa unei duble valori. Una reprezentată de domnitor, dacă n-ar fi fost
un om de o factură deosebită el însuşi, n-ar fi putut să aibă parte – şi aceasta
e altă valoare – de un slujitor atât de pătruns de nobilul rost al misiunii sale
încât să rişte până şi viaţa sa numai ca să-l salveze pe primejduit.
A treia, cea mai completă, deoarece antrenează, în cuprinsul ei, cosmosul
cu toate ale sale este ceea ce am numit înţelepciunea celei dintâi iubiri,
înfiripată din două infinituri, cum se întâmplă în ritualul sacru al celui mai
mare dintre marile sentimente umane. Iar când această „primă iubire” are
norocul de a fi şi unica, putem vorbi de cea mai mare dintre minunile
posibile, aceea care face din două făpturi o singură entitate, un alt fel de
androginitate, poate încă mai de dorit decât aceea imaginată de antici.
Acestor luminoase forme de absolut li se opune „nebunia” – în ipostaza ei
cea mai gravă şi mai agresivă, care se identifică perfect nemăsuratei pofte de
putere cu ţinta ei bine precizată şi care se numeşte – mărirea. Aici e vorba de
mărirea întruchipată de coroana supremă.
„Nebunia” de acest gen are şi ea două ramificaţii, simbolizate de cuplul
care aspiră să aibă parte de izbândă. Atât bărbatul, cât mai ales femeia
(aceasta este acreditată aproape totdeauna drept cap al tuturor răutăţilor, şi
asta de la Clitemnestra încoace, via Lady Macbeth, Goneril, Regan şi altele
din aceeaşi „familie”) sunt moduri foarte distincte unul faţă de altul, dar, ca
de obicei, complementare.
Lupta pentru putere implică existenţa a cel puţin două tabere. Una,
deţinătoare deja a însemnelor ei exterioare, şi alta care unelteşte împotriva-i.
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Şi aceasta deoarece o caracteristică a acestui tip de înfruntare este o
superlativizare, măcar dintr-o parte, a celei mai înjositoare dintre degradările
umane, lipsa de scrupule.
Unde apare o astfel de aberaţie, fiindcă absenţa scrupulelor este o aberaţie,
şi încă una autodesfiinţatoare, fiind contrară oricărei normale alcătuiri umane
(axată întotdeauna pe bunăvoinţa faţă de alţii), ca orice viciu suprem (sau
cumul de vicii colcăitoare într-o atât de grozavă deformaţie morală, ca aceasta
invocată aici), şi abia pe urmă se repercutează asupra ţintelor alese spre a fi
nimicite, întronând, în locul lor, „noua ordine” dorită de descompusul
învingător.
Sunt însă lupte şi lupte pentru putere. Unele josnice, abjecte de-a dreptul,
când ambii combatanţi sunt la fel de ticăloşi; altele în care doar unul dintre
potrivnici este total lipsit de simţ moral; şi cea mai înaltă, când cel îndelung
hărţuit ripostează, dar in extremis, după o îndelungă cumpănire.
În fragmentul lui Eminescu avem parte de această a treia variantă.
La începutul piesei, Sas, împreună cu soţia lui, Bogdana, sunt la un pas de
victoria mult aşteptată, mai bine zis îndelung pritocită. Iar armele folosite sunt
fabricate în cel mai „eficient” laborator inventat de om, laboratorul otrăvurilor
subtile. Dar să-l ascultăm pe Sas anticipând triumful: „Aşadar azi e ziua când
îşi va citi diata/ De zece luni veninul mereu îi curge-n vine/ Dar tare în oţele de
zece luni trăieşte...”
Verdictul seamănă cu o însemnare făcută cu fierul roşu al călăului: „încet
se uscă-asemeni vânjosului stejar.”
Aflăm că acest asalt final a fost precedat de altele, întinse pe durata unor
ani de uneltiri sistematice: „Nu-i vorbă, lucrez ca un paing/ Şi pânza mea
ajunge la craiul şi la papa,/ De n-a muri degrabă tot trebuie să cadă...”
Stadiul la care a ajuns „afacerea” e foarte convingător evocat: „El este ca
bogatul înconjurat de-avere/ În juru-i stau podoabe şi vinuri şi mâncări,/ Dar
n-are nici picioare, nici mâini să se întindă/ Să ia ce-i dinainte-i ...” Şi ca şi
când o astfel de „prevedere” nu era suficientă: „Astfel pentr-orice caz/ Am
prefăcut eu casa lui proprie-n capcană”.
Răul pentru a fi întreg se pare că e necesar să fie conceput şi executat de un
cuplu. În astfel de împrejurări, forţele nu se dublează – cum ne-am aştepta –, ci
se multiplică parcă la infinit. Pe moment, deoarece, în timp, ele se întorc
împotriva uneltitorilor. Exemplul cel mai clar este acela al lui Macbeth şi al
doamnei sale. Macbeth e gata de câteva ori să renunţe la uciderea lui Duncan.
Privilegiile obţinute din partea acestuia i se par suficient recompensatoare
pentru serviciile făcute. Dar soţia lui îi reînteţeşte voinţa cu un neobişnuit
talent, care seamănă aproape cu geniul (de nu cumva se identifică total cu
acesta). Cu un geniu malefic, dar dispunând de energiile pe care numai un
astfel de statut îl conferă celor pe care-i alege să-i servească (pe care, de fapt, îi
slujesc, fără să realizeze înfeudarea).
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Dacă lucrurile stau astfel, să însemne oare că femeia este mai ahtiată de
putere şi, în consecinţă, cu un grad sporit de maleficitate? Nu e vorba de un
astfel de grad sporit. Mai curând, la mijloc, se află o problemă care depinde
de instinctul de conservare al celor două sexe.
Bărbatul e mult mai detaşat de grija faţă de ziua de mâine, şi cum n-ar fi
când el ştie că femeia e în permanenţă în miezul incandescent al acestei griji,
şi ea este în acest miez pentru că de faptele-i depinde înfăţişarea oricărei zile
de mâine, ea trebuind să organizeze dinlăuntru administrarea bunurilor
introduse în „cetate” de bărbat.
În cazul Sas-Bogdana, lucrurile nu stau altfel. Cu o esenţială menţiune
deosebitoare. Aici, motorul „urcuşului” e pornit de soţie. Şi tot ea este aceea
care, cu ajutorul unor filtre vrăjitoreşti, îi deteriorează constant starea de
sănătate a Voievodului. (Bogdana este nu numai fiică de vrăjitoare, ci pare
chiar să-şi fi întrecut mama, ea însăşi o maestră a acestui pestilenţial „ordin”
sufletesc).
Ajunşi în anticamera biruinţei, Sas şi Bogdana se trezesc „depo-sedaţi”
rând pe rând de beneficiile scontate şi pentru care şi-au pierdut sufletele şi
chiar şi pe propriul lor fiu, ucis de nimeni altul decât de tatăl său care era
convins că-l omoară pe copilul rivalului. Şi toate acestea, deoarece
întotdeauna, sugerează Eminescu, neîntrerupta abilitate a răului e doar
aparentă şi îşi găseşte „naşul” în neaşteptat de profunda înţelepciune a
„victimei” (ea aliată cu un „prostănac”, dacă ar fi să-l credem pe Roman
Bodei), dar care face ca „punerea lor în scenă” să aibă zdrobitor câştig de
cauză.
Suntem departe de atitudinea specific individualistă preconizată de
Schiller (în Wilhelm Tell) care susţine că „doar omul singur este puternic”.
Adevărul este că voevodul Dragul, indiscutabil o inteligenţă nu numai
sclipitoare, ci şi adâncă, fără neprecupeţitul ajutor al lui Roman ar fi sfârşit în
meşteşugita capcană a soţilor Sas. Împreună cu Bodei, câmpurile de acţiune
par înmulţite considerabil, senzaţia creată nedumerindu-i complet pe
uneltitori.
Spunem că o cale de a atinge absolutul o reprezintă abnegaţia pusă în
salvarea celui drag. Fiindcă Dragul nu atât pe el aspiră să se mântuiască atunci
când le contracarează strălucit planurile intriganţilor, ci pe fiul său mult iubit.
Pentru un domnitor, existenţa unui fiu înseamnă enorm, înseamnă totul,
deoarece prin el este asigurată continuitatea la domnie şi totodată garanţia că
arborele său genealogic nu se va usca o dată cu stingerea sa din viaţă. Dar
chiar dincolo de această miză colosală, nimic nu este mai important pentru un
părinte ca asigurarea unei existenţe pusă la adăpost a urmaşilor săi.
Eminescu, el însuşi un iluminat îndrăgostit de absolut, nu oboseşte să
susţină că omul nu luptă niciodată mai bine decât atunci când urmăreşte buna
stare a celui iubit. În asemenea împrejurări se întâmplă aproape totdeauna ceva
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care pare să nu intre în nici un tipar prestabilit, dar forma existenţială pusă în
mişcare astfel are un „ce” dintr-o frumuseţe eternă, susceptibilă să devină
exemplu, dacă nu cumva chiar model, pentru mulţi alţii. Iată de ce
înţelepciunea paternă, care are în vedere mai binele fiului sau a fiicei, se poate
constitui într-o cale spre absolut. Cu condiţia să aibă în permanenţă puritatea
sfinţeniei însăşi. Fiindcă un părinte iubitor, în adevăratul înţeles al noţiunii,
ajunge să aibă, cu timpul, ceva din atributele sfinţeniei.
Roman Bodei ne oferă o altă modalitate de accesare a absolutului. Şi este ea
însăşi o opţiune care presupune continua desăvârşire a omului prin închinarea
propriei vieţi celui pe care îl socoteşte demn de respectul şi dragostea sa. Pun
înaintea dragostei, în acest caz, respectul, deoarece primul drept al unui
„vasal” este acela de a-şi respecta suzeranul, şi abia după ce acesta îi acceptă
respectul, cel vizat poate avansa spre celălalt dragostea neţărmurită care-i
însoţeşte viaţa. În toate celelalte împre-jurări, dragostea este aceea care trebuie
să primeze, respectul fiind ulterior şi semnificând o consecinţă firească a celei
dintâi.
Roman îl ajută pe voievod să-şi „însceneze moartea”, aşternând asupra
tronului postavul negru al nefiinţei, care-l hotărăşte pe Sas să dea „ultima
lovitură” prin care ar fi tăiat brutal şi definitiv orice posibilitate de „revanşă”
a celui ucis, prin descendenţii săi rămaşi în viaţă, şi tot el este acela care îl
culcă pe odorul lui Sas şi al Bogdanei, venit de la chef, în patul de odihnă al
fiului domnitorului, îl înveleşte „grijuliu” cu mantaua acestuia şi-l întoarce
cu faţa la perete – măsuri care se dovedesc mai ingenioase decât contraplanul
făurit pentru a curma firul vieţii primejdiosului descendent.
Primul act, Eminescu îl intitulează simbolic „Cornul lui Decebal” şi el
semnifică apreciabila depărtare la care se află Bogdan, fiul lui Dragul, de
„teatrul ostilităţilor finale” – sunetele de corn care răzbat prin codru până la
cetatea de scaun constituie, indirect, semnalul hotărâtei acţiuni împotriva
criminalului cuplu Sas-Bogdana.
Ni s-ar putea obiecta: bine, dar prin ce se dovedesc superiori Dragul şi
Roman faţă de ticăloşii care urmăresc uzurparea tronului? Prin multe, dar cea
mai de seamă dintre deosebiri o reprezintă caracterul de legitimă apărare al
tuturor faptelor lor.
Toate legislaţiile din lume justifică asemenea acţiuni menite să răspundă
producătorilor de moarte. Fiindcă este imoral să se dea câştig de cauză
reacţiilor care atentează la viaţa altora fără a li se da şi atacaţilor posibilitatea
de a se folosi, la rândul lor, de arme care stabilesc măcar egalitatea de şanse
între cele două tabere.
Atât prima, cât şi a doua cale spre absolut subliniază nevoia de demnitate şi
de necontenită întărire a acesteia, manifestată prioritar la cei ce au conştiinţă
comunitară. Fiindcă e în firea datelor fundamentale umane de a se ilustra
plenar şi pe acest teritoriu al existenţei omeneşti. Sau, încă mai bine spus, este
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tărâmul pe care condiţia umană îşi încearcă preponderent puterile. În vreme ce
nevolnicii sunt gata pentru orice pertractare numai ca să evite cele mai
inofensive lovituri, oamenii demni, fixându-şi ţinte greu de atins, instituie în
propriile vieţi, necesitatea autodepăşirii.
O cale care le întrece pe cele analizate până acum, prin frumuseţe, lumină
lăuntrică răspândită în lume, dăruire de sine dedicată celuilalt, o constituie
înţelepciunea iubirii. Înţelepciunea iubirii?! Dar nu este o contradicţie de
nerezolvat între aceşti termeni?
Cei mai mulţi moralişti sunt gata să depună mărturie că aşa este.
Înţelepciunea şi iubirea sunt – la infinit – incompatibile. Şi dacă ne ghidăm
după numărul covârşitor de asemenea prozeliţi e cu neputinţă să nu credem
că aşa şi stau lucrurile.
Eminescu însă nu împărtăşeşte un astfel de punct de vedere. Pentru
marele nostru poet, şi nu numai pentru el (să ne amintim de Shakespeare în
primul rând, el însuşi un adept constant al contrariului susţinut de moralişti),
iubirea este înţelepciune, iar înţelepciunea – iubire. În ambele circumstanţe –
înţelepciune şi iubire, iubire şi înţelepciune sunt depozitare ale tuturor
tainelor şi misterelor cosmice.
O astfel de comprehensiune superioară face posibilă înţelepciunea iubirii,
dar şi iubirea înţelepciunii. Că este aşa ne confirmă Eminescu încă o dată
atunci când afirmă, de asemenea, sublim: „Pasiunile înjosesc, pasiunea înalţă.”
Şi este foarte adevărat. Pluralul introduce în viaţa omului – gloata, or, simpla
ei prezenţă împiedică sau întârzie măcar ca atâtea tipuri de idealităţi să se
poată întrupa. Singularul, în schimb, este sinonim limpezirii orizonturilor până
departe, cât poate văzul sufletului să cuprindă. Ori văzul sufletului cuprinde în
deschiderea sa – nemărginirea.
Pentru ca toate acestea să se petreacă trebuie împlinită o dificilă condiţie.
Aceea de a deveni pereche. Sau, mai bine zis, de a fi pereche. Deoarece
perechea nu devine, ci este. O astfel de năzuinţă este posibilă numai atunci
când cei implicaţi au conştiinţa că doi sunt unul.
Într-un astfel de context, acest soi de doi sunt unul, este singura formă de
invincibilitate posibilă. Starea care asigură dăinuirea în cadrul suspendării
oricăror noţiuni de durată obişnuită, convenţională, instituind, în tot ce o
priveşte, măsura veşniciei.
Bogdan şi Ana posedă toate datele unor tineri pentru care dragostea nu se
rezumă doar la atât de răspândita şi în permanenţă amăgitoarea senzualitate,
necesară şi ea, desigur, dar nu într-o variantă exclusivizantă. Pentru că orice
soi de exclusivism, chiar unul din familia celor mai înalte idealităţi,
provoacă, mai repede sau mai târziu, de obicei tare repede, prăbuşirea. În
primul caz, în marasmul promiscuităţilor de tot felul, în al doilea, într-o
deproblematizare aducătoare de sterilitate. De devastatoare sterilitate.
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Amândoi simt o chemare care vine de nu ştiu niciunul de unde, dar atât de
categorică, de imperioasă de parcă îi plasează pe o orbită extraterestră. În
felul acesta, absolutul încetează de a mai fi o năzuinţă, şi devine o realitate
circumscrisă în spaţiul vieţii în care doi se transfigurează într-o făptură. Ori
transfigurarea presupune întotdeauna scoaterea la iveală a întregii zestre de
lumină lăuntrică din cei care alcătuiesc acest nou tip de monadă, care, din
perspectiva lui Eminescu, depăşeşte orice altă varietate cunoscută.
În poezia Cărţile, marele nostru poet îi face un strălucit portret lui
Shakespeare. Dar, cum se întâmplă de obicei, ceea ce atribuim altora, ne
caracterizează, în primul rând, pe noi înşine. Cât adevăr conţine afirmaţia
noastră constatăm dacă numele marelui Will este înlocuit de acela al lui
Eminescu. Iată de ce găsim că nu există o mai elocventă încheiere a acestor
revelaţii decât citarea profeticei viziuni, în spiritul celor afirmate că ar însemna
autorul Luceafărului pentru noi, românii.
„Eminescu! adesea te gândesc cu jale,
Prieten blând al sufletului meu;
Izvorul plin al cânturilor tale
Îmi sare-n gând şi le repet mereu.

De-aş fi trăit când tu trăiai, pe tine
Te-aş fi iubit atât – cât te iubesc?
Căci tot ce simt, de este rău sau bine
– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc.
Atât de crud eşti tu, şi-atât de moale,
Furtună-i azi şi linu-i glasul tău
Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe
Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe.
Tu mi-ai deschis a ochilor lumine
M-ai învăţat ca lumea s-o citesc
Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala:
S-aduc cu tine mi-este toată fala”.
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PREMIILE REVISTEI „GÂND ROMÂNESC”
CONCURSUL ORGANIZAT DE REVISTA „GÂND
ROMÂNESC”
Marele premiu al revistei
TIPĂRIREA UNUI VOLUM DE VERSURI

Elena Costache -BUCUREŞTI

S-a născută la 31 iulie 1984 în Bucureşti.
Studii: Colegiul Naţional Iulia Hasdeu, Bucureşti; Facultatea de Teologie
Ortodoxă, specializările Teologie didactică ‒ Limba română, Universitatea
din Bucureşti; Master Studii literare româneşti, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti; Doctorat în Filologie, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti, cu tema Detenţia femeilor în memorialistica
românească; Master Management educaţional, DPPD, Universitatea Tehnică
de Construcţii, Bucureşti (în prezent).
Cursuri de formare, specializare şi perfecţionare: Manager resurse
umane, Inspector resurse umane, Manager proiect, Management educaţional,
Psihopedagogie specială, Evaluarea elevilor cu cerinţe educative speciale,
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Evaluator în sistemul formării profesionale continue, Metodist, Mentor,
Formator.
Amatoare de dezvoltare personală şi profesională, cursuri: Leadership şi
comunicare managerială, Comunicare în afaceri, Relaţii publice în afaceri,
Dezvoltare personală. Dezvoltarea relaţiilor interumane, Profesorul şi cariera
de succes, Introducere în pedagogia Waldorf, Timpul liber – resursă pentru
dezvoltarea personală, Strategii şi tehnici inovative de consiliere,
Managementul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.
Premii: Premiul ziarului „Unirea” la Concursul de creaţie literară în
cadrul Festivalului Internaţional Lucian Blaga, ediţia a XXXIV-a,
Lancrăm-Sebeş, 9-10 mai 2014; Menţiune la Concursul Internaţional de
Activităţi Integrate Timtim-Timy, ediţia 2013-2014, organizat de Fundaţia
pentru Ştiinţă şi Arte Paralela 45, secţiunea concurs de poezii.
Lucrează ca profesor de limba română (titular, cu gradul I) şi ca
bibliotecar voluntar la Şcoala Profesională Specială Nr. 2, Bucureşti.
A debutat cu poeziile sortimenete, apus şi dezertare şi proza scurtă
Graniţa în antologia Conexiuni, Sibiu, 2014. În acest an a devenit
colaboratoare şi membră a colegiului de redacţie al revistei ,,Gând
Românesc”.
timp
am atins tâmpla mohorâtă a timpului în care căzusem
şi-a tresărit la gândul meu sec:
până când timp?
îi intuiam tandreţea ca pe o broşă prinsă la-ncheietură
şi-n rest un gigant deformat şi credul,
aproape un ieşit din timp.
de la temelia-i căruntă de unde zăream infinitul
se prelingeau stropi inocenţi
care-i ruinau timpului sensul.
mi-am întins pelerina în ploaia de stele căzute
şi-am adunat fir cu fir viaţa din vid
pecetluindu-i timpului neuitarea.
în timp stă măiestria artei de-a fi.
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tăcea
plopul din marginea străzii tăcea tot mai adânc.
pleoapele-i întredeschise în dimineţi ne’ncepute
baricadau oportunităţi.
mişcările molcome, vorba sfârşită, pulsul mocnit şi reţinut
nu mai vibrau la viaţă.
privirea-i cădea fadă prin coclauri difuze,
fără rotiri, fără sclipiri.
doar palme de umbră, deşi stinsă cu anii,
domina apatic limitarea.
aştepta să-i treacă paloarea.

rivalele
(pentru Nichita Stănescu)
cuvintele sunau tot mai reci, mai plăpânde, mai comune.
în subsoluri se răspândeau doar ecouri, entităţi nude şi nule.
prin pereţi auzul era acaparat
de frânturi inegale de sunet.
la margini de drum remarcam tăceri incipiente.
sorbeam amuţirea. era o proiecţie a jocului prin haos.
nevorbirea se contura ispititor. ca o nevroză accidentală.
dar când apatia a început să doară
în carne, în suflet şi-n vis,
am primit necuvintele ca pe o mană umană.
am învăţat atunci să redau nerostitul prin necuvinte
iar cuvintele să le las zăcute, rivale, în necunoscuturi.
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parada căutătorilor de visuri
ajunsesei ultimul
din galeria
făuritorilor.
îţi pierdusei caleaşca
prin toamna târzie
pe care-o stârnisei.
nu cunoşteai toate
scurtăturile abisale
presărate prin noapte.
îngenunchiasei
în mijlocul vieţii
nedorite şi moarte.
la intrare te-a primit rece
un cavaler
întârziat şi el.
v-aţi povestit din priviri
şi din surâsuri reci
drumul de până la voi.
în golul rece
care stăpânea tăcerea
ţi-ai auzit glasul.
strigai să se lase cortina
peste gânduri şi patimi
scăpătate.
atunci s-au deschis uşile,
s-a făcut dintr-o dată noapte
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şi-ai amuţit.
cântărindu-ţi spaimele
ai intuit sfârşitul
începutului unei visări păguboase.

calapod
îşi rosese unghiile cu care scrisese
versuri pe visuri, amintiri în uitare
din scurte popasuri.
îşi lipise de timpuriu palma de creştet
şi reflecta la măsuri inegale
de suflet.
se aliniase ca la un alt modus vivendi la mersul vremii.
pribegea neîntors şi intuise
că era inconfundabil.
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PREMIILE ACORDATE DE REVISTA ,,GÂND
ROMÂNESC”
MARELE PREMIU
Tipărirea unui volum de versuri până în luna septembrie
2015, care va fi lansat în cadrul celei de a IV a sesiuni a
cenaclului naţional ,,Gând românesc” la Alba Iulia
şi în localitatea de naştere a autoarei
şi volumul: Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita
Stănescu de Virgil Şerbu Cisteianu
MĂDĂLINA MARDAN

Mădălina Mardan s-a născut la 16.02.1997, în localitatea Berevoi, judeţul
Braşov. Este elevă Colegiul Național „Doamna Stanca” - Făgaraș
Activitate Literară:
Festivalul „Primavara Poeților”/ 2013 - Mențiune
Festivalul „Primavara Poeților”/2014 - Mențiune
Festival Internaţional de Poezie / 2014
,,Zilele Nichita Stănescu”Mențiune
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Concursul Internațional de creație literară „Vis de toamnă”/ 2014 Premiul Nichita Stănescu
Concursul „Mihai Eminescu”/ 2014 - Premiul I
Concursul de poezie „Andrei Mureșanu”/ 2014 - Mențiune
Festivalul Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu”/ 2014 Premiul II
Concursul literar „LIRISMOGRAF”/ 2014 - publicarea unor poezii în
revista „Conexiuni”
Festivalul Internațional de Poezie „Renata Verejanu”/ 2014 - Laureat
Concursul literar „Primăveri ludoșene/ 2014 – publicarea unor poezii
în antologia Chemări necunoscute
Concursul de literatură „Gheorghe Crăciun” 2015 - Premiul II
Concursul de Creație Literară „Lirismograf/ 2014 și 2015 „ publicarea unor poezii în revista „Conexiuni”
Rime la miez de noapte
Eu trebuie să contemplez
Nu dau detalii de ce mă enervez
Nu am de ce să le spun lor
Dacă a căzut sau va veni un nor
Și cum lumea acesta e rea
Țipa întruna și îmi spune că nu țin la ea
Dar unda lor armonioasă
Cade lovită de pe casă
Acesta nu-i motiv, pe bune!
Sunteți mereu puși pe glume
Mă răsturnați întruna
Mă loviți ca furtuna
Pe un fir melodios
A, scuze, nu te văzusem jos!
Nici nu mai știi cum să le filozofești
Că mereu întreabă, Ce dorești?
Ah, te introduc în capitolul iubire
Te lovesc, nu știi ce e bine
Și dacă-i răspunzi cu „Nu”
Ar fi în stare să te ducă la Apolu
Și te duc în lumi mărețe
Unde găsești doar cântărețe
Unele de vis, altele căzute-n abis
Și dacă le răspunzi cu „Da“
Atunci lumea e a ta!
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Povestea cuiva
Și mă găsesc pe trotuar
Alături de semaforul magic
Începe să mă doară, tare adenalgic
Înfofolită-n haina mea de borangic.
Mă izbesc pietoni, călătoresc trecători
Îi privesc ascuns admiratori.
Se duc spre potecile gândurilor,
În oceanele imense ale trăirilor.
Și mă izbesc fără mirare.
Se contopesc luceferi în noapte
Gândesc cu inspirare:
De ce mă aflu aici oare?
Poteca albă
O imagine închisă,
Închisă într-un decor perfect
Unde gândurile evadează doar prin portret.
În nuanțe pale și argintii
Colorând o imagine la ski
Și se duc ușor printre munți
Prin ocolișuri... fel și fel de punți.
Și trăiesc adrenalina adevărată
Când ski-urile în nea înoată
Și cad fără frică
Lăsând luna mâhnită
Și zboară peste culmi înalte
Peste apa moartă și o filă de carte.
N-au nevoie de hartă,
Nu vor lumea să-mpartă
Pe fila totul este perfect
În lumea culorilor nu există defect
Totul se manifestă în mod perfect
De la nuanțe, îndemanare și culori
La distracția perfectă pentru noi
În alb-negru în culori deschise
Din lumi paralele desprinse.
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Irezistibilul jar protejat
Cât de sonată aș putea rătăci,
fără noi, în lacrima dragostei
care ne-a alăturat de ponorul unde barca
ochii tăi ar fi încântat,
în portul unei speranțe ce ne-ar fi cuprins.
Eternitatea ce s-ar pierde
fără legea armoniei
fără scânteia de dor
amăgită de răsăritul armoniei.
Cât de smintită să fi fost
încât am uitat să aduc la viață
eternitatea morții,
sentimentele particulelor pătrunse,
pe care le-am ruinat în esența ta.
Ciocolata de dimineață
suverinanul pe cer
care-mi interpretează țipătul amintirii
ce-mi fulgera adâncul
primit în dar de la necuvinte
care mi-a amintit că exist alături cu tine
în orizonturi cu zâmbete
pe care naviga eternitatea
și viața veșnică a întâlnirii
marelui univers,
sângerat de noi înșine.
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Cerul realizării
Cum aș putea să creez maestrul morții
fără scânteia înflăcărată
fără egala elegie din noi
unde somnul ne ocrotea în icoana cu picioare
de liniștea culorii
de moartea injectată
unde se aude țipătul din stea
al răsăritului plug din bibliotecă.
Mireasma, ce ar deveni
fără senzualitate stinsă
fără mortul de apă
smintit de grăuntele crivățului.
Cât de estompată am fost
încât am uitat să mă întorc în timpul
din vârtejul vieții al descântecului rotirii.
Gonirea împrăștiată, în marea otrăvită
ce-mi ascunde răstignirea minții
ce-mi atinge coarda caldă
amețită, dulce-aprigă
pierdută în lucrurile din apus
care mi-a amintit de dorul stelei
atingerea cu tine în templul departe
al realității de sine
și gândul unic al împreunării
marei aspiraţii
creată din anotimpul tălpilor.
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PREMIUL I
Un abonament pe şase luni la revista ,,Gând românesc”
şi volumul Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita
Stănescu ŞI VOLUMUL DE VERSURI CHEMAREA
ICOANEI de Virgil Şerbu Cisteianu
DENISA LEPĂDATU
S-a născut în Galaţi, la 26 septembrie
2002. Este elevă în clasa a VI-a la Şcoala
„Mihail Sadoveanu” din Galaţi, o elevă
eminentă, deţinătoare a peste 60 de premii şi
diplome la concursurile locale și naţionale de
limba română, matematică, informatică,
limba engleză şi a 15 medalii (9 de aur, 3 de
argint şi 3 de bronz). Și-a descoperit pasiunea
pentru scris în urmă cu trei ani, când a început
să fie remarcată la concursuri literare, în unele
cercuri şi cenacluri de profil, inclusiv în medii
virtuale.
Debutul literar l-a semnat cu proză scurtă în revista literară
„Boem@” (august 2012). A publicat poezie, proză și eseu în numeroase
reviste literare românești și străine. Este membră a câtorva cenacluri literare
online și este prezentă pe mai multe site-uri literare. A apărut în mai multe
antologii de creaţii literare din țară și din străinătate. Este redactor și
colaborator permanent la revista literară „Boem@” și la „Literatura copii”.
Premii literare:
 Premiul „Mezin Talent” - Concursul Internaţional de Poezie şi Proză
„Starpress 2012”;
 Premiul II - Concursul Naţional de Creaţie Literară „Otilia Cazimir poeta sufletelor simple” (feb. 2013);
 Premiul revistei literare „Boema” - Festival Naţional de Literatură
„Prietenia cuvintelor”, Galaţi (noi. 2012);
 Premiul I - Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Ion
Creangă”, Brăila (apr. 2013);
 Premiul I - Concursul de Recitare - Festivalul Naţional al Cărţii
„Axis Libri” Galaţi (mai 2013);
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Premiul „Nichita Stănescu” - Concursul „Scriitori de ieri, de azi şi de
mâine” - „Axis Libri”, Galaţi (mai 2013);
Premiul I - Concursul Internaţional de Poezie „Giovani e Poesia”,
Italia, Triuggio - Milano (mai 2013);
Premiul Academiei „Arte e Cultura” - Concursul Internaţional de
Poezie din Salerno, Italia (iulie 2013);
Premiul „Ion Vătămanu” - poezie, Concursul de creaţie literară „Vis
de Toamnă”, Urziceni (dec. 2013);
Premiul I - Concursul de Creaţie „M. Eminescu”, Fundaţia „DV
pentru dezvoltarea României”, Buc. (iun.2014);
Premiul I - Concursul naţional de creaţie artistică „Amândoi, în
aburul pâinii”, Târgu-Mureş (mar. 2014);
Premiul II - proză, Concursul Naţional de Creaţie Literară „Ionel
Teodoreanu”, Iași (aprilie 2014);
Menţiune la Concursul de Creaţie Literară „Ana Blandiana”, Brăila,
(mai 2014)

 Premiul I la Concursul Naţional „Eternul Eminescu”, Piteşti, (iunie
2014)
 Premiul II la Concursul naţional de creaţie literară „Ionel
Teodoreanu”, Iaşi, (mai 2014)
 Premiul I - proză, Concursul naţional de creaţie literară
„N.Stănescu”, Ed.Ștef, D.Turnu Severin (apr.2014);
 Premiul „Medalia de Argint” - Concurs Internațional de Poezie „Tra
Sechia e Pannaro”, Modena, Italia (mai 2014);
 Marele Premiu - pentru creație literară, Concursul „Scriitori de ieri,
de azi și de mâine”, Festivalul Național al Cărții „Axis Libri”, Galați
(mai 2014);
 Premiul I - Concursul Național de Poezie „Copiii României creează”,
M.A.I., București (iunie 2014);
 Premiul II la Concursul Naţional de Creaţie Literară „Părul
Berenicei”, Târgovişte, (septembrie 2014)
 Premiu II la Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Vis de
toamnă”, Urziceni, (noiembrie, 2014)
 Premiul IV la Concursul de Proză și Poezie „A. Savoia”, Ediția a
XXIA-a, San Giovanni in Croce, Italia, (decembrie, 2014)
 Premiul I - Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu,
Chișinău, R. Moldova, (septembrie 2014).
 Premiul II la Concursul Naţional de Creaţie Literară „Părul
Berenicei”, Târgovişte, (septembrie 2014)
27

 Premiu II la Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Vis de
toamnă”, Urziceni, (noiembrie, 2014)
 Premiul IV la Concursul de Proză și Poezie „A. Savoia”, Ediția a
XXIA-a, San Giovanni in Croce, Italia, (decembrie, 2014)
Cărți publicate:
1. Şoapte de catifea, proză scurtă, ed. InfoRapArt, septembrie 2012
2. Şoapte esenţiale, poezie, martie 2013
3. Vampirii din poveste, poveşti, coautor Petre Rău, mai 2013
4. Primăvara fără sigiliu, poezie, septembrie 2013
5. Simfonia cuvintelor inocente, poezie, febr. 2014
6. Orfani în haine de duminică, roman, sept. 2014.
Acoperă-mă
acoperă-mă cu ziua în care
am uitat să râd
mi-e frig
atunci când zâmbetele
îşi încrucişează braţele
indicând nordul
sorb echinocţiul
cu înghiţituri mici
şi simt cum bătăile inimii
se dezgheaţă
scufundate într-o lacrimă
uscată pe degetul mic al vieţii
uneori teama-mi umezeşte gândurile
cu picături legate la ochi
în aceeaşi dimineaţă
în care tu îmi povesteai
desprea al doilea an
crescut în pieptul nostru
când respiram fără să numărăm
de câte ori ne-a atins veşnicia
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Citeşte-mi din nou
citeşte-mi din ultima ta carte
te voi asculta ştergând cu palmele
respiraţia fiecărei virgule
care înalţă îndoiala peste
timpul meu rătăcit
între prefaţa şi cuprinsul
vieţilor noastre
pentru fiecare capitol
inventez alt final
şi constat că propoziţiile
mi se lipesc de piele
desfăşurând capitole
acolo unde punctele cardinale
nu mai ajung vreodată
mă vei găsi aşezată
în biblioteca
a doi poli
care-mi vor fi părinţi
până când voi renaşte înfrigurată
într-o dimensiune
nedescoperită încă
Paşii vieţii
în câte poeme s-a vorbit
despre viaţă
dar nimeni n-a auzit-o
strigând
nici măcar n-a văzut-o
şi totuşi ea se află aici
în fiecare dintre noi
se joacă mereu
cu timpul ce se ascunde
în zilele tuturor anotimpurilor
de fapt ea nu ştie să numere
mă-ntreb dacă ar avea nevoie
fiindcă paşii săi
merg sigur către
Dumnezeu
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Hai să ne naştem
hai să ne naştem toţi astăzi
mâine pe această pagină
se vor ivi doar fluturi
parfumul zborului rătăcit
în iarba cerului
se va amesteca
poate
cu ploaia rece
aşezând stelele la picioarele
noastre
iar pământul
da pământul
va fi acoperiş peste gânduri
luna şi soarele
se vor plimba alături de noi
neştiind când e zi sau noapte
ceva este sigur însă
oamenii şi fluturii
vor fi aici
pentru totdeauna
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Sunt o frază neterminată
sunt o frază neterminată
între noi nu există semnul întrebării
pentru că niciun cuvânt
nu ar avea sens
fără să se dividă cu zilele trăite
între plus şi minus
îmi odihnesc trupul
pe un egal indiferent
întinerit pentru o secundă
sau două
îţi aminteşti când
râdeam împreună cu ursitoarele
de zilele aşezate perechi
de-a lungul străzii?
altă dată le-am legat de trunchiul unui copac
cu o fundă ce mirosea a primăvară
şi-atunci ai îmbrăţişat mugurii
fiecărei dimineţi
amintindu-mi că ploile
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PREMIUL II
Un abonament pe şase luni la revista ,,Gând românesc”
Şi volumul Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita
Stănescu de Virgil Şerbu Cisteianu
ANASTASIA MARIA TACHE

Locul şi data naşterii: 28.07.1995, localitatea Câmpina, judeţul Prahova
Studii: absolventă a Colegiului Naţional „Nicolae Grigorescu”, secţia
filologie, localitatea Câmpina, judeţul Prahova studentă la Facultatea de
Litere din cadrul Universităţii Transilvania, Braşov
Activitate literară: Premiul al III-lea pentru participarea la Concursul de
limbă,comunicare şi literatură română ,,George Călinescu”, etapa judeţeană
în anul şcolar 2009 – 2010
Premiul al II-lea pentru participarea la Olimpiada de limbă, comunicare şi
literatură română, etapa judeţeană în anul şcolar 2010 – 2011
Premiul al III-lea pentru participarea la Olimpiada de limbă, comunicare
şi literatură română, etapa judeţeană în anul şcolar 2011 – 2012
Premiul I pentru participarea la Concursul de eseuri ,,Şi natura are suflet
...”
Premiul special al juriului ,,Ion Şovăială” la Concursul Naţional de
literatură ,,Geo Bogza”,ediţia a III-a, 2013
Premiul I la Concursul Naţional de literatură ,,Cezar Petrescu” (Buşteni),
2013
Premiul al II-lea la Concursul Naţional de literatură ,,George Bacovia”
(Bacău), 2013
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Premiul al II-lea la Concursul de creaţie literară pentru elevi ,,Cinste
limbii române” (Urziceni), 2013
Premiul al II-lea la Concursul internaţional de creaţie literară ,,Vis de
toamnă”, ediţia I, 2013
Premiul I la Concursul internaţional ,,Învingător prin artă” (Iaşi), 2013
Premiul I la Festivalul „Ana Blandiana” ( Brăila ), 2014
Premiul I la Concursul internaţional de creaţie literară ,,Vis de toamnă”,
ediţia a II-a, 2014
Premiul al II-lea la Festivalul internaţional de poezie ,,Zilele Nichita
Stănescu”, ediţia a IX-a, 2015
Concursul lunar de haiku-uri Romanian Kukai
Tăcere
Tăcerea e labirintul
unde rătacesc filosofii.
Cărămidă peste cărămidă
şi fiecare sunet devine mut.
Pe sunetul – iederă emis între cer şi pământ,
urcă şi coboară îngerii.
E atâta invazie de tăceri,
încât sângerez
în toate culorile lumii şi ale nelumii.
Tristeţe.
Hai să alungăm filosofii din tăcere
şi să facem din ea popas între poverile vieţii.
Un altfel de colind
Colindele sunt flori de măr
care înfloresc în ochii oamenilor
atunci când află să fie buni.
Colindele ne învaţă iernile să fie pioase.
Eu vreau ca tu sa fii un colind
care să răsune în văile fiinţei mele
pentru tot anul.
Tremurul tău albastru
să alunge din mine îndoiala.
Ai colindat destul lumile altora.
E timpul să presari flori de măr
şi peste întunericul
ce mi-a devenit umbră.
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Reflecţie
De fiecare dată când albastrul din mine
se decolorează sau devine impur,
îmi amintesc că ,,homo homini lupus est”.
Atunci vreau să mă ascund
printre perdelele unui timp pierdut.
Când mă tem de oameni,
adulmec luna şi urlu la lupi.
Cântec
Când străzile sunt mai lungi
decât o viaţă de om,
iar tu eşti mai singur
decât o casă părăsită,
caută să priveşti spre cer
şi sufletul să-ţi prinzi
în dans nins de cocor.
Când aerul e zid
ce îţi sugrumă orizontul,
caută să-i spargi albastre cărămizi
şi să-ţi faci fereastră
prin care să asculţi
cum din chitara îngerului
răsare - tears in heaven.
O altfel de geografie
Nu îmi place geografia,
dar totuşi ştiu că pământul
e sferă de păpădie.
În nord se află amurgul
cu sprâncenele ridicate a mirare
faţă de capriciile omuleţilor violet.
Omuleţii ard şi nu îşi dau seama
câtă cenuşă li se aşază pe umeri
la fiecare crepuscul.
În sud se află pădurea
în care fiecare copac tăiat
lasă în urmă un înger.
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Îngerii cutreieră cărările lumii
şi înalţă crucea gândului bun
la porţile dimineţilor.
De la vest la est se întinde o mare
de fluturi cu inimi albastre.
De ce mă contrazici?
Aş vrea să ţi se prindă
şi ţie de lobul urechii un fluture.
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PREMIUL III

Un abonament pe şase luni la revista ,, Gând românesc”
Şi volumul Adevărul despre viaţa şi moartea lui Nichita
Stănescu de Virgil Şerbu Cisteianu
CRISTIAN EMANUEL ŞTEFĂNESCU

Ştefănescu Cristian Emanuel
Data naşterii: 16.03.1996
Locul naşterii: Ploieşti, jud. Prahova
În prezent, elev în clasa a XII- a la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”
Câmpulung Muscel
Premii obţinute
Premiul II ‒ Festivalul de umor „Tudor Muşatescu” Câmpulung Muscel,
ed.a XVIII-a, 2013
Menţiune ‒ Concursul de Creaţie Literară „Vara visurilor mele” ed. a-XII-a
Bucureşti,2013
Menţiune ‒ Festivalul Naţional de Poezie „Ion Budai Deleanu”, ed. a III-a,
Geoagiu , 2013
Premiul I ‒ Concursul de creaţie artistică organizat de Ambasada României
la Roma cu ocazia „Zilei Limbii Române”, 2013
Premiul I ‒ Concursul naţional „Poeme de alungat singurătatea”ed.I
Mălureni, Argeş ,2013
Premiul special „Nichita Stănescu” ‒ Concursul internaţional de creaţie
literară „Vis de toamnă”, ed I, Urziceni, 2013
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Premiul I ‒ Simpozionul interjudeţean „Cartea ‒ labirint din care ieşi cu
lumină”Adjud, 2014
Premiul III Concursul internaţional de poezie şi proză „Echos
Francophones”ediţia IX, Iaşi 2014
Menţiune Concursul de creaţie literară şi artă plastică „Nicoară”, Botoşani,
iunie, 2014
Premiul I Concursul Naţional de Creaţie şi de Literatură „Marin Preda ‒ Pe
urmele Moromeţilor” ed.VII-a, Alexandria, Siliştea Gumeşti, august 2014
Menţiune Concursul Interjudeţean de Poezie „Părul Berenicei”,ed.VI-a
Târgovişte 2014
Laureat al Festivalului Internaţional de poezie „Renata Verejanu”ed.I,
Chişinău, 2014
Marele Premiu al Festivalului Concurs Naţional de creaţie literară „Ocrotiţi
de Eminescu”, ed xv, 2015, Blaj
Menţiune la Concursul de creaţie literară „Gheorghe Crăciun” ed. VII,
Braşov , 2015
Premiul III Concursul Literar Naţional „Nichita Stănescu ‒ Dreptul la timp”
ed.XXVII, Ploieşti, 2015
Premiul I Concursul Naţional de Creaţie Literară şi de Traduceri „Octavian
Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”, ed VI, Sibiu,
2015
Menţiune Concursul de Creaţie Literară şi Plastică „Timpul ‒ sursă eternă a
devenirii”ed.II, Baia Mare, 2015
Premiul I Concursul Interjudeţean de creaţie literară şi artistică „Odă
primăverii”, ed. III, 2015, Agnita
Premiul III Concursul Internaţional de Poezie Patriotică „Dr.Nicholas
Andronesco-Eternitatea”, 2015, Stamford, Connecticut, S.U.A
Premiul III Concursul Naţional de Creaţie literară şi Pictură „Alecu Ivan
Ghilia”, ed. V, 2015, Botoşani
Premiul III Concursul Internaţional de Creaţie literară „Nichita Stănescu” ed.
IX, Urziceni, 2015
Apariţii:
Revista Societăţii Culturale „Apollon”, Urziceni (nr. 43,47,48,53-20132014)
Revista de literatură „Amurg sentimental” Bucureşti[nr. 10(222)-2013]
Antologia de poezie şi proză Toamna la Apollon, editura Anca, 2013
Antologia Concursului „Peregrinări”, 2013 Dublin (secţiunea poezie)
Antologia Concursului „Peregrinări”, 2014 Dublin (secţiunea poezie)
Antologia „Conexiuni”, Sibiu 2014, secţiunea poezie
Revista Cenaclului „Mihai Moşandrei” Câmpulung Muscel Carte de la
Curtea Veche (nr 2,3-2013,7)
Volum de poezie Muzica unei inimi, editura Muscel 2000, 2013
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Antologia Concursului „Peregrinări”, 2014 (sectiunea proză scurtă, ed. a-Va, Dublin)
Antologia „Conexiuni”, Sibiu 2014, secţiunea poezie
Antologia Festivalului Internaţional „Renata Verejanu”ed. I, 2014, Chişinău
Revista Fundaţiei Nicoară, Botoşani (nr. 18/2014)
Revista „Piatra Craiului” a Cenaclului „Mihail Lungianu”, Rucăr, jud. Argeş
(nr. 11-12, 2014)
Antologia „Conexiuni”, Sibiu 2015, secţiunea poezie
Revista Simpozionului Naţional „Octavian Goga sau Ecoul cântecului
pătimirii noastre în mileniul III”, ed. VI, Sibiu, 2015
Antologia Concursului Naţional de Poezie „Ocrotiţi de Eminescu” ed. XV,
Blaj, 2015

Destin eretic
am făcut-o pentru linişte
când am cârpit ultima
picatură de soartă
nu mi-a ajutat deloc
de-aş fi ştiut
că veselia
e-un cuvânt iluzoriu
m-aş fi lepădat
să cred în orice
destin eretic

Testamentul nescris
un om sfânt şi unul păcătos
cinează la masa rotundă
împărţind o pâine albastră
pâinea nu e nesfârşită
şi-atunci rămâne dilema
cine păstrează ultima
îmbucătură
evident cel ce o ia
nu cel ce o merită
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Esenţă şi încorsetate
nu citesc îndeajuns
deşi îmi reproşez
că mă scufund
adesea în esenţă
uitându-mi searbăda
existenţă
am terminat
la începutul
acestui drum
să vorbesc limpede
deşi inima e râncedă
găsesc acum
departe de limitări
timp să mai citesc
deşi ce văd e tot esenţă
recitesc într-adevăr
vechituri încorsetate
dar cumva sacre
în esenţă
Stigmatizat
respir coroziv
în jurul lor
dar ruginesc
înlăuntrul meu
metalul
stigmatizării
sunt eu
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Cicluri
apele suferind lipsa culorii
nu se retrag din venele mele
dar ating viaţa şi se-nroşesc
curgând ciclic
pământul e dovada ipocriziei
dualismul verii cu iarna
şi al toamnei cu primăvara
pământul-ciclist
pierdut în deziluzia mea
obişnuită de-acum multe cicluri
oscilez între plictis şi vitalism
cred că sunt un biciclist
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TEREZIA FILIP

CAII EMINESCIENI – CAI DACICI, CAI ZEIEŞTI
–întruchipări poetice și faunistice,
forță, energie, frumusețe –
Imaginea calului în universul liric eminescian
este fantasmatică și eminamente poetică și
simbolică, ea ține atât de natura lucrurilor, cât
și de estetica romantică și de mitologie.
Fugară, ludică și oarecum spiritualizată, de
esență celtică și în directă legătură cu
miturile nord-europene pe care Eminescu le
reactualizează în unele din marile sale
poeme, imaginea cailor ce se îmbată cu must
din struguri ori pasc mirositoare flori de rug
reprezintă o ipostază lirică fabuloasă, edenică
și ușor ludică. Viețuind într-o conivență mirifică
și deplină cu peisajul Vechii Dacii și parte a acestuia, precum plantele, arborii și apele, caii pasc prin umbritele poieni sau
rătăcesc în libertate pe malurile fluviului ce taie infinita grădină a
regatului: „Pe-a lui maluri înflorite, cai în umbră rătăcesc”. (Memento
mori). Ipostazele cabaline din Memento mori sunt splendide întruchipări
faunistice la limita cu fabulosul: caii zeilor, de fulger și lumină, sau cai ai
regilor, caii albi ai Lunii ori cei ai zânei Dochia trăiesc în dumbrăvi
edenice, într-o divină co-existență cu peisajul. Ei exprimă aici, probabil,
și o disociere a simbolismului cabalin ce trimite, pe de-o parte, la zeități
sau la instanțe feminine iar pe de altă parte, la alte prezențe din cotidian,
regi, cavaleri. „Caii lunii albi ca neaua”, „caii albi ai zânei Dochii”, „caii
fantastici” ai zeilor, caii de fulger ai lui Zamolxe, lăsați în deplină libertate prin poieni silvestre, pe maluri de ape, pe câmpiile înflorite, lângă
izvoare, trimit la miturile celtice a căror frumusețe intră în imaginarul
liric eminescian suprapunându-se mitului arhaic a Daciei fericite și
edenice. „Caii albi erau sacri în cultura nordică europeană de la
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începuturi. Celții țineau cai albi în dumbrăvile sacre și îi foloseau ca să
tragă carele preoților și ale regilor.”1
Caii ce populează poienile și dumbrăvile edenice peregrinând în
umbra codrilor seculari întruchipează frumusețea și vitalitatea faunistică,
ori o fantastică energie ignică și solară ce indică nu doar gustul pentru
frumusețe al regilor și al zeilor cărora aparțin fabuloasele patrupede. Caii
solari – „cai albi c-a mării spume” ‒ reprezintă și un standard social,
„măsura bogăției și a puterii”2 stăpânilor lor. În raiul Vechii Dacii, feminitățile uraniene, regine sau zeități, precum Dochia, Luna, Miradoniz,
călătoresc prin văzduh pe aripile unei păsări măiestre, sau într-o luntre
trasă de lebede, dar prin ținuturile regatelor lor viețuiesc într-o feerică
libertate splendizi cai fantastici. Calul este pentru individ și vehicul
terestru sau aerian aflat într-o anumită înrudire cu ipostaza aviară a
păsării măiestre care o poartă pe aripile ei pe fata de împărat ducând-o în
brațele iubitului ei, Florin, (Fata în Grădina de aur) pe Miradoniz
deasupra regatului ei, iar lebedele se înhamă la luntrea Dochiei purtând-o
pe valurile Danubiului. (Memento mori) Ele întruchipează ipostazele unei
energii și frumuseți supreme, aeriene sau eterice, pe care o deține și calul
fantastic, Pegasul – prin capacitatea de-a survola lumea, de-a devansa
materialitatea ei, privind-o de la înălțimi.
Pasărea măiastră, sau pasărea cu pene de aur este o himeră înaripată pe
care, în poemele eminesciene, o găsim mereu în compania unei
feminități. Ea face aceleași servicii zânei Dochia sau zânei Miradoniz,
(Miradoniz) pe care le oficiază calul pentru zei, regi sau cavaleri.
Feminitățile ce patronează teritoriul carpatin și văzduhul lui sunt în
viziunea eminescianăstăpânele unor cai ce se alintă în fabuloasele peisaje
dacice sporind cu ei înșiși frumusețea sălbatic-edenică și bogăția
locurilor. În poemul Memento mori, caii apar ca simbol al frumuseții,
energiei și libertății, și ale puterii regale, eroice sau zeiești, în lupta
romanilor cu dacii. Unii cai se află în proprietatea Lunii, zeiță eterică ce,
veghind pământul, îl dăruiește cu frumusețe, alții sunt ai zânei Dochia,
iar Sfântului Soare mână prin slăvi carul său său tras de caii arzători, pe
când falnicii fugari ai zeilor și ai regilor sunt cai de luptă ce înving sau
mor alături de stăpânii lor, odată cu aceștia.
În împărăția Lunii, într-o debordantă bogăție și frumusețe, caii trăiesc și
se nutresc într-o dulce co-existență faunistică și vegetală: „Caii lunii albi
ca neaua storc cu gura must din struguri/ Și la vinul ce-i îmbată pasc
Rowenași Rupert Shepherd,1000 de simboluri, Semnificația simbolurilor în artă și în
mitologie.Editura Aquila, 2007, Traducere din limba engleză, Anca Ferche, p.190. „Caii
erau considera-i sacri în cultura nordică europeană, de la începuturi”, p. 191.
2
Ibidem.
1
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mirositorii ruguri/ Și în sara cea etrnă veseli nechezând ei fug.”
(Memento mori). Indiciu al unei forțe și frumuseți primordiale, al
existenței omului într-o stare de zeitate, în conivență deplină cu fauna și
peisajul, acești cai fantastici și ludici indică posesia omului asupra
energiei și frumuseții primordiale și statutul său într-o preistorie în care
umanitatea conviețuiește fabulos cu fauna și cu peisajul: „În poienele
umbrite pasc cai albi c-a mării spume;/ Zi ori noapte nu văzură de când
sunt pe astă lume.” (Idem). Caii sunt energia și frumusețea primară a
lumii. Sunt recurente în imaginarul eminescian ipostaze: caii mării albi
ca spuma, caii lunii albi ca neaua, cai albi c-amării spume,caii Sfântului
Soare, caii albi ai zânei Dochii etc. Caii fantastici ai zeilor sunt
întruchipările unei puteri divine primordiale.
Ființe fabuloase, caii reprezintă inteligența și frumusețea
pământului, ivită dintr-o naturală simbioză cu vegetalele și cu aviarele:
„Luna sântă, stele de-aur, soare alb și zâmbitor/ Pentru ei necunoscute-s.
Umbra verde clar-obscură/ Și mirositorul aer, fluvii ce sclipinde cură/ În
adâncile dumbrave printre țărmi pline de flori// Astea umai le cunosc ei.
–” (Idem). Superbii cai din edenica Dacie veche concentrează în ființa
lor nu doar frumusețea ci și energia și strălucirea unor prețioase esențe
metalice, precum aurul și argintul, lumina solară și focul justificând
astfel vitalitatea lor, forța și energia pământului întrupate în făptura lor:
„...coame flutur ca argintul,/ Ca la lebede se-ndoaie gâtul lor, iară
pământul/ Abia-atins de picioare potcovite cu-aur roș.” (Idem) Albul
argintului și focul aurului, coame cabaline și gâturi de lebede indică o
sinteză ce conjugă frumusețea și puterea celor mai prețioase metale,
abilitățile celor mai fabuloase mamifere și aviare, ipostazele extreme ale
focului și zăpezii, delectarea, elanul visării și setea de explorare a lumii.
Ei încarnează subtilitatea auzului și perspicacitatea olfactivă, grația
mișcărilor și acuta receptivitate vizuală și pe cea senzorială: „Colo-n
umbra îndulcită de miroase-mbătătoare,/ Capul mic ei și-l ridică, nări
umflând spre depărtare,/ Și urechea ascuțind-o glas de-aud prin arbori
groși.” (Idem) La limita cu aviarele calul devine adeseori cal înaripat,
fantastic, salvator.
Caii de la carul Sfântului Soare sunt arzători, cai de lumină ce
străbat cerul traversând vămile zilei între răsărit și apus iar cei ai zeilor
năvălesc, la sunetul de corn al stăpânilor, în cavalcadă, prin codrii
seculari, în fabuloase herghelii de neauă. Ireali, spiritualizați și
fantomatici, aceștia par a fi alcătuiți din aceeași esență cu divinii lor
stăpâni: lumina solară, albul, neaua cerească: „Câteodată-un corn de aur
ei răsună-n depărtare/ Trezind sufletul pădurii, codrilor adânci cântare,/
Cheamă caii lor ce-aleargă cu-a lor coame-umflate-n vânt,/ Vin în
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herghelii de neauă pe cărări de mult bătute/ Și pe ei zeii încalec
străbătând pe întrecute/– Al codrilor întuneric făr de capăt pe
pământ.”(Idem)
Pe când acești cai zeiești se odihnesc, pierduți în codri fără capăt,
stăpânii petrec în nesfârșite agape în dulcea eternitate a cerului. Căci
starea de zeitate, în viziunea eminesciană, include momente de bucurie și
delectare, la care iau parte Soarele și, sfioasă și feciorelnică, sora sa
Luna. De voluptatea și bucuria divină, de suprema lumină solară ori de
sfiala selenarăaerul se aurește iar sala verde din pădure răsună în dulci
cântări: „Dar adesea pe când caii dorm în neagra depărtare/ Luna zâna
Daciei vine la a zeilor serbare;/ Soarele, copil de aur al albastrei sfintei
mări,/ Vine ostenit de drumuri și la masă se așează./ Aerul se aurește dea lui față luminoasă,/ Sala verde din pădure strălucește de cântări.”
(Idem)
Caii zeiești sunt din lumină pură, din jăratic, sau din fulger, precum
cei din Memento Mori: „Și Zamolx cu uraganul cel bătrând prin drum de
nouri/ Mișcă caii lui de fulgerși-a lui car. Călări pe bouri/ A lui oaste
luminoasă îl urma din Răsărit”. Când, în lupta zeilor romani cu zeii
daci, Zamolxe este rănit de Joe, fugarii divini, răniți și ei, hotărăsc soarta
Daciei și începutul unei noi istorii, iar momentul e magistral descris de
Eminescu: „Și-o întorc la fugă caii, carul rupt în nori răstoarnă,/ Din
titanicele arcuri ploaie de săgeți se toarnă,/ Nimerind în spate goale pe
fugarii cei divini;/ Și răniți, urlând, ei bolta o coboară și-o coloră/ Cu-a
lor sânge care-n râuri ude,roșii, de-auroră,/ Împle a norilor spărture cu
mari lacuri de rubin.”(Idem). De la aceste superbe imagini eminesciene
ce proiectează drama războiului dac la dimensiuni cosmice, până la
„Calul ce se înalță din lut fumegând” sau la durerosul cal măiastru din
imaginarul lui Nichita Stănescu, la calul ce aleargă în cavalcadă
nechezând peste meninge, ori la caii ce, în lirica neomodernistă
nichitiană, „bat cu botul lung eternuri”, calea e numai în aparență foarte
lungă.
Este vorba de un veac de poezie, de simbolistică și imaginar literar de
cea mai mare frumusețe. Nichita Stănescu abstrage concretețea simbolului eminescian, frumusețea și energia lui sălbatică într-o fantasmă ce
convertește forța fizică în energie solară instaurativă, genezială: „Calul
meu saltă din lut fumegând/ (...) Coama mea blondă arde în vânt.” Cal și
călăreț, indiferent de tipul de imaginar, fantastic sau ludic, romantic sau
mistic, conjugă mereu cele două entități, eul și calul, psihicul și energia
fizică, duhul și eul chemat de orizonturi, elanul și suportul organic și
dinamic al ființei – trupul. Structura duală, om și animal, călăreț și cal se
regăsește în viziune modernă în chiar esența duală a ființei: carne și duh,
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fizic și metafizic, materie și spiritualitate. Fiecare din cele două primește
ceva din esența celeilalte. Omul capătă forță și energie de la calul său,
iar calul ia de la stăpânul lui fidelitate și umanitate.Unul este țăranul sau
luptătorul, cavalerul, regele cuceritor sau cel detronat, zeul, ori chiar
poetul călărind fantasmaticul său cal măiastru, iar celălalt este energia sa,
forța, elanul, dar și companionul, ajutorul, interlocutorul.
Așadar, trup şi suflet, materie şi spirit, sine şi eu, fiinţă şi cuvânt,
principiu nocturn şi principiu diurn etc., oricum am numi aceşti poli,
relaţia lor dinamizează fiinţa în lume şi, în plan virtual, lumea imaginară.
Caii reprezintă la Eminescu forță, frumusețe, putere, la Nichita Stănescu,
elan imaginar și fantasmă poetică – himeră a poeziei la Nichita Stănescu,
esență a lumii fabuloase, deistice la M. Eminescu.
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ANCA SÂRGHIE
DESTINUL PUBLICIŞTILOR MIHAI EMINESCU ŞI ZAMFIR RALLIARBORE
ÎNTRE DIZIDENȚĂ ŞI PRIETENIE
Deloc asemănătoare, ci chiar contradictorii până la un
punct, evoluțiile celor doi publiciști, Mihai Eminescu
și Zamfir Ralli Arbore, conduc spre un moment de
dialog fructuos, un moment hotârâtor pentru
destinul publicistic și poetic al geniului literaturii
române. Intelectualul cu vederi progresistsocialiste, Zamfir C. Arbore (1848-1933) era
descendentul unor vechi familii de boieri, fiu al
secretarului gubernial Constantin Ralli. El urmează
liceul la Chişinău, la Nikolaev şi la Moscova. Se
înscrie în 1867 la Universitatea din Moscova, trecând
apoi la Academia Militară de Medicină din Petersburg. Aici
se
configurează gândirea sa, atât de diferită de aceea a mediului familial în care
s-a născut. În anii studenției el intră în cercurile narodnice, iar pentru
activitatea sa este arestat şi întemniţat, în cele din urmă, în fortăreaţa
Petropavlovsk, perioadă despre care el va scrie un text memorialistic intitulat
sugestiv În temniță. După o detenţie de mai bine de 2 ani în Rusia, el ia calea
exilului şi ajunge în Elveţia. Aici va fi primit în cercurile socialiste, în care se
aflau numeroşi emigranţi ruşi. În Elveţia el editează revista „Le travailleur”, al
cărei titlu îi anunță profilul tematic. El activează și redactează două gazete în
limba rusă şi mai multe broşuri de propagandă, trecute apoi clandestin în
Rusia, ca dovadă că tânărul publicist susținea unele idei, de dragul cărora el
era gata să înfrunte riscul totdeauna cutezător. O cu totul altă traiectorie avea
să aibă Mihai Eminescu, fiu de căminar, desprins ca atare din mica boierime
moldavă, căci formația sa intelectuală începută la Cernăuți, se va desăvârși
prin studii de filozofie la Viena și Berlin. Deși s-a făcut cunoscut de la 16 ani
ca poet, Eminescu a ținut să se afirme și ca jurnalist, el scriind la „Familia”,
„Federațiunea”, „Curierul de Iași” etc. Vor fi atestate nu mai puțin de 3000
de articole și notițe diverse în presa românească a epocii, ceea ce face
înțeleasă importanța pe care el însuși o dădea activității sale ca jurnalist,
chiar privită în raport cu cea scriitoricească.
În 1876 Zamfir C. Arbore se stabileşte în România, unde va rămâne
întreaga sa viață. Dar abia în 1881 i-a fost acordată cetăţenia română. El își
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propune să propage noua orientare în orașul de pe Dâmbovița și contribuie la
organizarea unor cercuri socialiste şi la editarea unor periodice care să le
susțină ideile. După un timp, el s-a îndepărtat de prietenii lui politici,
rămânând legat doar de aspiraţiile umanitariste ale mişcării. În esență,
Zamfir Arbore era un spirit utopic, așa cum se întâmpla cu cei mai mulți
tineri ridicați din rândurile aristocrației din acea epocă. El teoretiza în esență
menirea intelectualului în viaţa societăţii și necesitatea unei reforme morale
întru regenerarea umanităţii. Atitudinea sa cea mai înverșunată era aceea de
ură faţă de ţarism, a cărui abolire o dorea. După stabilirea în regatul din
România, la Bucureşti, Zamfir Arbore lucrează în redacţia ziarelor
„Românul”, „Telegraful”, „Telegraful român”, „Corespondenţa română”,
„Amicul copiilor” etc.. Deloc lipsit de un anume excentrism, el a fost
caracterizat drept „Ober-contrabandistul” Zamfir Rali-Arbore, fanaticul
fourierist, saint-simonist şi owenist, român proscris, ca şi un alt basarabean,
Nicolae Zubcu-Codreanu...”3
Ca publicist el atrage atenția lui Mihai Eminescu. Între cei doi jurnaliști
se înfiripă o profundă prietenie. Zamfir a fost implicat în destinul lui
Eminescu, determinând involuntar o pagină din istoria literaturii române.
Exprimarea liberă a opiniei în contextul politic al epocii comporta riscuri
imense, căci primejdia plutea în aer și amenințările veneau din toate părțile.
Tensiunea în care activau cei doi publiciști era maximă, din moment ce în
1882, așadar înainte ca Titu Maiorescu să-i descopere semne de „alienare”,
Eminescu căuta o altă soluție pentru condiția sa omenească decât cea a
căsătoriei cu Veronica Micle, mereu amânată și în cele din urmă discreditată,
cu contribuția lui Titu Maiorescu și I.L.Caragiale. În această situație tulbure,
uneori chiar sufocantă a vieții politice, pe care ei o comentau zi de zi,
Eminescu se adresează colegului de breaslă Zamfir Arbore, despre care știa
că se află în aceeași situație ingrată și cu care semăna ca intransigență
profesională: „ – Ştii ce, dragul meu, hai să demisionăm, tu de la Românul,
eu de la Timpul, şi hai să ne călugărim, căci nu suntem făcuţi să trăim între
lupi. La mănăstire, în chiliile solitare, să scriem letopiseţe în cari să înşirăm
tot ce îndură nenorocitul neam românesc, pentru ca să se ştie cât amar a
suferit românul cât a trăit pe acest pământ”4 (s.n.) O asemenea soluționare
prin călugărire a dramei lor profesionale de a trăi „între lupi” este cu totul
logică, dacă ne raportăm la istoria familiei Jurașcu, unde erau foarte
1Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, ediţia a III-a,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002, p. 66.

1 C. Arbore, în „Sămănătorul”, VI, 1909, pp. 531-533.
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frecvente intrările în viața monahală. Între fraţii şi surorile Ralucăi Juraşcu,
mama lui Eminescu, au existat nu mai puţin de cinci călugări şi călugăriţe:
Calinic, Iachift, Fevronia, Olimpiada și Sofia5. Cea din urmă, la rândul ei, a
avut o fiică tot călugăriţă, Xenia. S-a constatat pe baza documentelor că toate
aceste vlăstre ale familiei au fost femei inteligente și cultivate. Între ele a
strălucit mai ales Olimpiada, ajunsă maică stareţă la mânăstirea Agafton. De
fapt, nici viaţa de până atunci a lui Mihai nu s-a îndepărtat prea mult de
idealul existenței monahale. Urmând chemarea geniului său ca poet, el a
renunţat la onoruri social-profesionale și lumeşti, refuzând orice funcție care
l-ar fi înălțat în ierarhia societății, cum ar fi fost cariera universitară, propusă
de Titu Maiorescu, spre exemplu. Între viaţă şi operă la Eminescu există o
comunicare plenară, drept care nu e întâmplător faptul că ipostaza cea mai
grăitoare a tipologie sale este călugărul. Avem în vedere pe protagonistul
din Sărmanul Dionis, pe Ieronim din Cezara, nuvelă în care chiar și fata
cea sprințară care dă titlul operei se salvează, călugărindu-se. Motivul
călugărului apare și în versurile din Povestea magului călător în stele, Făt
Frumos din tei, Povestea teiului etc.
Ideea călugăririi persista, așadar, în proiectele sale și ea ajunge la
urechile lui Titu Maiorescu. Astfel pe 23 iunie 1883, poetul-publicist era
„stricat cu toată lumea”, cum singur constată, ştiind că nu mai e cale de
salvare pentru el. Când Maiorescu proiecta împreună cu C. Simţion o
viitoare „internare”, Eminescu revine la ideea călugăririi, ceea ce îl
determină pe Maiorescu să noteze cu îngrijorare, dacă nu chiar cu
neînțelegere pentru idealurile poetului-jurnalist: „Foarte excitat, sentiment al
personalităţii exagerat (să înveţe acum albaneza!), vrea să se călugărească,
dar să rămână în Bucureşti”. Evident era că o plecare din centrul cultural care
era capitala României i se părea păgubitoare unui creator de talia lui
Eminescu. Pentru Maiorescu, însă, teama în fața unei asemenea decizii avea
o dublă rațiune: una era aceea a ieșirii poetului publicist din lumea laică, deci
dintr-un mediu controlabil prin prezența lui Eminescu la cenacluri, și a doua
era cea a rămânerii lui Eminescu în capitală, unde inițiativele sale jurnalistice
deveniseră deja de câtva timp periculoase. Un conflict de interese între ei se
conturase cu claritate, căci Eminescu se manifesta ca un jurnalist de atitudine
ostilă guvernului și monarhiei, care se dovedea prea îngăduitoare cu
abuzurile politicienilor puterii, pe când avocatul Maiorescu apăra pe marii

2. vezi Th.Codreanu, Eminescu și mistica nebuniei, ed. revăzută, în curs de publicare,
fragment citat în Sacrificiul eminescian:călugărirea, moartea și mântuirea lui Eminescu.
Spovedania de la Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, „Flux”, G.P.F., ed. Nr 201141, din 11
noiembrie 2011.
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magnați cu afaceri veroase. Or, fără ezitare, tocmai acestea erau date în
vileag de redactorul de la „Timpul”.
Impresionat de expulzarea lui Emil Galli, directorul ziarului
„L’Independance Roumaine“, ca redactor al ziarului „Timpul“, Eminescu
scrie un articol prin care îl apără, proclamând libertatea cuvântului. Articolul
se intitula în mod cu totul manifest Pentru libertatea presei și a
jurnalismului. Abătându-se de la linia politicii conservatoare, de partid în
opoziție, comentatorul lăuda un ziarist care debutase susținând politica
guvernului: „Una din două: ori străinul dintru început nu este învoit a face
politică în țară, și atunci înțelegeam rațiunea unei dispozițiuni de expulzare
când și-a permis el a face politică locală; ori că, dacă s-a tolerat o dată
străinului d-a face politică guvernamentală, urmează a i se tolera să facă și
politică de opozițiune. Fapta de la început a acestui guvern cu domnul Galli
îl obligă la toleranța lui din urmă.” Pledoaria lui Eminescu trece de la un caz
particular la un principiu general, cel al incoruptibilității. „Cât pentru presă,
am putea să-l asigurăm pe regim că oricât de cumplite ar fi actele sale de
răzbunare, nu va fi nici el în stare a abate unele caractere tari ce se găsesc
într-însa, și teamă ne e că – va conchide Eminescu ‒ căutând Victoria peste
tot va pierde și cea déjà câștigată în monstruoasa sa pornire de a-și
subjuga și presa.”6(s.n.) După ce cu o zi în urmă, respectiv în 26 iunie 1883,
Eminescu publicase un text incendiar despre Austria și guvernul României,
noul articol apare nesemnat în „Timpul” din 27 iunie 1883. Cu acel ziar
proaspăt apărut Eminescu merge în dimineața de 28 iunie 1883 acasă la
Maiorescu în str. Mercur, unde trebuie că și-a dezvăluit planul său de atac
antiguvernamental și antimonarhic. O alegere cum nu se putea mai
nepotrivită pentru destinul său de jurnalist!
În ziua de 28 iunie 1883 Zamfir C. Arbore este expulzat pentru ideile sale
socotite a fi dușmănoase politicii statului român, ca și cele ale lui Emil Galli.
Era o situație inadmisibilă care contravenea celei mai elementare democrații,
ceea ce l-a determinat pe Mihai Eminescu, redactorul ziarului „Timpul“, să
încerce a crea un front comun, apelând chiar la diplomații străini, aflați la
hotelul Capșa din capitală. Dar atitudinea sa a fost taxată, printr-un complot
politic, drept o dereglare psihică și astfel el a fost trimis în cămașă de forță la
sanatoriul Caritas, în urma aranjamentului făcut de Titu Maiorescu cu
doctorul junimist Șuțu, căruia îi împărtășește neliniștea: „Numai de s-ar face

M. Eminescu, Pentru libertatea presei și a jurnalismului, „Timpul”, București, 8 (1883),
nr. 142, iunie, 29, p.1. Vezi și N. Georgescu, A doua viață a lui Mihai Eminescu, Editura
Europa Nova, București, 1994, p. 138.
1
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asta fără greutate!”7 Așadar, un minim sentiment de jenă era acela provocat
de teama că o asemenea capturare a unui publicist de valoarea lui Eminescu
să nu se facă prea violent. În rest, nicio preocupare, niciun interes pentru
„poetul în toată puterea cuvântului”, cum îl calificase criticul pe autorul
Luceafărului cu mai bine de un deceniu înainte. Dimpotrivă, degajat și
scăpat de o mare grijă, Titu Maiorescu pleacă chiar în acea zi spre Germania
într-un voiaj. „Dizidența” sa solicitase măsuri extreme, ca urmărirea
organizată de austro-ungari. Anihilarea sa prin internarea forțată într-un
sanatoriu a fost urmată de tratarea lui în străinătate la Viena și în țară la
mânăstiri moldave, cu intenția vădită de a nu fi lăsat să revină în capitala
țării, unde în mod tacit i se interzice să mai scrie.
Poate că dereglarea psihică pe care Eminescu a suferit-o în acea zi
fatidică ar fi fost evitată, dacă cei doi prieteni ar fi devenit călugări. Că acest
gând era foarte puternic la Eminescu, o atestă şi confesiunea făcută lui
Zamfir C. Arbore, şi el victimă a evenimentelor din 28 iunie 1883. Desigur
că prietenul Arbore nu era la fel de încântat de o asemenea perspectivă
monastică, așa cum a fost Eminescu. De altfel, gândul salvării prin călugărire
nu l-a părăsit pe Eminescu nici după 1883, ecoul acestuia răzbătând într-o
scrisoare a lui Petre Missir către Maiorescu (Iaşi, 30 aprilie 1884). Pe de altă
parte, o asemenea alegere nu putea fi decât simptom de nebunie în ochii altor
oameni. Mai exact, Missir o lua ca pe o glumă, iar Maiorescu drept
„alienaţie”. Şi fiindcă nu i s-a oferit nici măcar posibilitatea stabilirii într-o
mănăstire, Eminescu s-a adâncit în una interioară, contrapunând-o
coșmarului său cotidian. Claustrările de tot felul la care avea să fie supus
Eminescu nu l-au oprit să continue a scrie, dar ceea ce i-a ieșit din condei,
cu niște excepții neglijabile, nu a mai văzut lumina tiparului.
În schimb, viața lui Arbore a fost continuată rodnic, el abia în anii
următori având să se maturizeze creator. Cultura lui va fi baza unei
colaborări a sale la alcătuirea părţii privitoare la Rusia din La Geographie
universelle a lui Elisee Reclus, geograful şi militantul socialist care redacta
împreună cu Arbore şi publicaţia „Le Travailleur". Arbore se dovedise și un
bun memorialist, cum dovedesc volumele Temniţă şi exil – Memorialistice
(1894); În exil – Note şi amintiri (1896). Lucrarea va fi reluată fragmentar în
volumul În temniţele ruseşti (1923), unde el evocă tinereţea agitată a unei
generaţii, destinul nu o dată tragic al militanţilor pe care el i-a cunoscut. Deşi
nu s-a considerat un scriitor, Arbore a lăsat, așadar, multe mărturii
autobiografice, necesare în primul rând pentru o mai exactă încadrare a sa în
epocă. Ar fi de reținut impresia lăsată de el uneia dintre marile personalități
7

Apud Theodor Codrescu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, Editura Serafimuș,
Brașov,1999, ediția a 2-a, prefațată de Zoe Dumitrescu Bușulenga, p. 122.
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ale culturii noastre, în care asocierea cu mediul monastic este cu totul
surprinzătoare. Astfel, la 1908, în cadrul conferinţelor lui despre trecutul
armatei române, Nicolae Iorga îl întâlnea „pe interesantul bătrân basarabean
Arbore, icoană de stareţ, istovit de posturi, supt coama de vechi revoluţionar
pe care-l preţuiam şi ca prezentator pentru Academia Română al patriei sale
mici”8.(s.n.)
Nu este lipsit de interes faptul biografic al vieții lui Zamfir C. Arbore că
el a fost funcţionar la Arhivele Statului din București, în vremea
directoratului lui B.P. Hasdeu. Acolo el conduce aproape trei decenii
serviciul statistic al Primăriei, fiind, după 1900, şi profesor de limba rusă la
Şcoala Superioară de Război. Asemenea responsabilități dovedesc cât de
bogate cunoștințe avea publicistul basarabean despre istoria, cultura și
civilizația României, de care el se simțea funciar legat. Ca șef al Biroului
artistic al Primăriei Bucureşti, el organizează serviciul statistic comunal al
oraşului Bucureşti. El va activa și ca senator de Chişinău în 19199.
În concluzie, destinul le-a asigurat celor doi publiciști niște linii diametral
opuse. Fără să fie dăruit cu genialitate sau atins de nebunia care i-a întunecat
mintea lui Eminescu, prietenul său Zamfir Arbore și-a continuat viața, el
luptând cu ostilități de tot felul și având împliniri sociale pe măsură. Chiar
dacă lui Eminescu i-a fost interzisă continuarea activității ziaristice după
1883, el a fost citit ca scriitor strălucit și adorat de generații întregi de tineri
până azi. În schimb, pe Zamfir Arbore celebritatea l-a ocolit. Opera lăsată de
el atât în limba rusă cât și în română are specifică o anumită diversitate de
domenii în care el și-a încercat condeiul. Cu Ştefan Basarabeanu scoate, spre
exemplu, revista „Amicul copiilor”, în care publică între 1891-1894 schiţe,
povestiri, romane în foileton. Tot pentru copii prelucrează opere din
literatura universală.
Pe cât de cunoscute sunt astăzi creațiile în versuri și proză ale lui Eminescu,
apărute în sute de ediții postume, pe atât de obscure au rămas lucrările lui
Zamfir Arbore, care a murit la București în 1933. Diferența aceasta este
explicabilă prin specificul celor două personalități. Opera lui Arbore a fost
publicată în cea mai mare parte antum, într-o perioadă concentrată a
maturității sale. Astfel Temniţă şi exil apare la Râmnicu Sărat în 1894.
Nihiliştii vede lumina tiparului la Bucureşti în următorul an, 1895. Volumul
8
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intitulat În exil va fi publicat la Craiova în 1896. Tot o operă memorialistică
este cea numită În temniţă, apărută la Craiova în 1897. Creația sa cea mai
importantă rămâne Basarabia în secolul XIX, apărută la Bucureşti în 1898,
un studiu monografic cu elemente arheologice, etnografice și folcloristice. O
sinteză a memorialisticii lui pe tema închisorii este volumul În temniţele
ruseşti, apărută la Bucureşti în 1923, ca un an mai târziu să urmeze cartea În
puşcăria Petro-Pavlovsk (Bucureşti, 1924).
Ce se păstrează interesant astăzi din viața familiei sale în Basarabia?
În localitatea Dolna la 55 km vest de Chișinău se găsește Conacul „Zamfir
Ralli-Arbore”. Este un loc cu adevărat pitoresc, din moment ce poetul rus
Aleksandr Pușkin, exilat în Basarabia între anii 1820-1823, a descins de
multe ori pe proprietatea acestei familii. Aici el a cunoscut mai aproape
cultura și tradițiile localnicilor. El s-a împrietenit cu familia Ralli-Arbore, în
conacul cărora s-a și oprit un timp. Se zice că tânărul Pușkin aici se
îndrăgostise de țiganca Zamfira, căreia i-a dedicat mai multe poezii. Tocmai
de aceea la conacul familiei Ralli-Arbore în mijlocul unui parc mic, se pot
vedea și astăzi bustul poetului rus, izvorul Zamfirei și alte locuri pușkiniene.
În afară de numeroasele sale lucrări de specialități diverse, Zamfir C. Arbore
rămâne însemnat pentru sociologie prin cele două lucrări de caracter
„monografic”, respectiv aceea care are ca temă Basarabia în secolul al XlXlea, tipărită și premiată în 1898 de Academia Română la București, și un
Dicționar geografic al Basarabiei apărut în seria Dicționarele geografice ale
provinciilor române în afară de Regat. Dar ceea ce ne interesează este faptul
că tot în Basarabia i-a fost realizată lui Zamfir C. Arbore o ediție
reprezentativă a operei sale 10 , ca dovadă că el a fost prețuit de urmașii
ținuturilor natale ale Bucovinei și Basarabiei.

10

Zamfir C. Arbore, Opere alese, ediție îngrijită şi prefaţă de A. Kidel, Chişinău, 1957.
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Teresia Bolchiş Tătaru
EMINESCU ŞI TRAIUL LA BLAJ (II)

Despre Eminescu la Blaj s’au scris deja volume și
totuși...se simte lipsa de mai mult!
Unii
biografi susțin, că deoarece nu și-a putut da
examenele și după felul de trai, petrecând
patru luni aici, Eminescu va căpăta o
experiență destul de amară, la Blaj. De ce
mai amară decât în altă parte? Oare nu mai
rău a fost tratat de către protopopul (!) de
Târgu Mureș, Partenie Trâmbițaș care l-a
„adăpostit” în clopotnița bisericii? „M-am
covrigat în clopotniță cu dinții clănțănind și
muiat până la piele; părul meu lung îmi cădea pe
ochi, mânuțele mele slabe și reci le băgam în mânecile ude. Așa am stat
toată noaptea.”(Apud, N. Iosub).
Asta ne amintește de încă cineva, care pe la 13 ani a dormit o noapte în
turnul bisericii, Maica Precista din Bacău, sub clopote, (deci tot clopotniță)
încuiat acolo de făt, de paracliser, din greșeală, nu „găzduit” și nu pe
vreme de ploaie! Viitorul poet, Bacovia, a avut ocazia să vadă întreg orașul
în culorile de amurg, aventură din care, după cinci ani s’a născut poezia:
„Amurg violet.”
Sănătos ca piatra,
După mărturiile lui Ștefan Cacoveanu, Eminescu n’a dus-o mai rău la
Blaj, decât cea mai mare parte a tineretului studios, de aici, „unde studia
sărăcimea” căci: „traiul studenților pe vremea când Eminescu era la Blaj
era
primitiv.”
„Trăiam din ce ne aduceau cu desagii de acasă, pe 2-3 săptămâni: pâine,
făină, slănină, brânză din belșug, dar bani puțintei de tot. Norocul, că
Eminescu era un tânăr sănătos ca piatra, nealegător în ale mâncării, mânca
bine, dormea lung și fără grijă, dimineața de regulă pe la 8 oare se scula, se
spăla, da cu degetele de câteva ori prin părul bogat și lung dat pe spate și
era pieptănat gata. Îmbiibdu’l cu pieptene îmi zise: chiar bine, frate, că eu,
parcă am scăpat din focul de la Troia, n’am astfel de sculă.”
Apoi, după ce Cacoveanu, la 15 Iulie a plecat acasă, la el, la Cacova,
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Eminescu care rămâne la Blaj este găzduit într’o odăiță a seminarului
teologic împreună cu alți trei tineri, unul din ei, „Gregoriu Dragoș fiind și
credențier la masa profesorilor. Acesta îi oferea și lui Eminescu să
mănânce
ce
rămânea
de
la
masa
teologilor.”
Și în această privință informațiile biografilor sunt contradictorii și
discutabile: căci la Blaj, după cum am văzut, poetul n’a dormit prin poduri
de șuri și pe sub „ștreașina mânăstirii” !...(Călinescu). A dormit pe o
rogojină într’o crâșmă, la „Bălgradul lui Mihai Viteazul” unde s’a dus de
la Blaj, să asiste la adunările ASTRA, din 27 August, 1866.
În descrierea făcută, Cacoveanu arată că l-a „citit” pe Eminescu, exact
așa cum era el, în 1866. Descrierea se potrivește ca mânușa pe degete cu
ceea ce’i scria Eminescu, lui Samson Bodnărescu în 1873, că de la 14 ani
își câștigă pâinea singur într’o viață aventuroasă și plină de nemulțumiri,
dar că a făcut-o cu deplină conștiință a sacrificiului(subl.n) și nu din
capriții copilăroase,... De aici întreaga sa atitudine față de viață și restul,
școală, oameni, prieteni, pe care a dovedit-o poetul, la Blaj.
Pentru serbările de la Putna.
Cu toată experiența „amară” de la Blaj, Eminescu nu i-a uitat pe
studenții blăjeni, pe care îi considera prietenii săi și cărora le-a adresat o
caldă și patriotică invitație de-a participa la serbările de la Putna, închinate
lui Ștefan cel Mare, prin sărbătorirea a patru sute de ani de la sfințirea
mânăstirii Putna unde neîntrecutul Domn al Moldovei își doarme somnul
de veci. Serbarea urma să aibă loc la 15 August, de Sântă Măria Mare,
1870. (Eminescu scrie peste tot, latin, sânta, sântu și nu sfânta, sfântu, „f”
întroducere slavă). Scrisoarea este trimisă din Viena-n 4 mart[1]870
[Studențimii din Blaj] Domnilor și fraților, (...) cărora le trimite și
proiectul de program, pe puncte, al serbării, ca și faptul că pe mormântul
domnitorului se va pune o urnă de argint cu pământ din toate teritoriile
românești. Într’o altă scrisoare, tot din Viena, aprilie-mai, 1870,
„Comitetului
din
Blaj
al
serbării
de
la
Putna”
Scu
mpe domnul(e) și frate, Răspunsul ce ni-l faceți în numele comitetului
domniei voastre este așa de frumos precum îl puteam aștepta numai de la
Junimea studioasă din orașul unde s’a născut conștiința națională a
românilor. Din început chiar nu ni era permis câtuși de puțin de a ne îndoi
cum că ideea aceasta nu va fi aprobată și de d-voastre.(...) semnează:
Președinte, N.Teclu, Secretar, M. Eminescu.
Ideea serbării de la Putna a venit de la studenții români din Viena, ceea
ce i-a sensibilizat pe austrieci, căutând să descopere și să urmărească
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scopul românilor, care motivau prin nevoia de manifestare culturalromânească. Autoritățile au încercat să interzică manifestarea. Românii
prin diplomație au reușit să obțină aprobarea strămutând data pentru 1871.
La serbare a participat toată elita pământului românesc, impunând prin
idei, costumul național, prin muzică, 30 de lăutari. Discursul de deschidere
l-a ținut istoricul Alexandru D. Xenopol. Entuziasmat, elevul Ciprian
Porumbescu, după ce a interpretat, s’a adresat prin cuvinte devenite
celebre: „Tată, am cântat Daciei întregi”.
Sufleur
În toamnă, (1866) Eminescu era înapoi în țară, în trupa lui Iorgu
Caragiale ca sufleur. (deci muncea) A rămas la el, în București și în iarna
lui 1867-68. Apoi în trupa lui Pascaly, care îl găsi la Giurgiu slujind în
curtea și grajdul unui hotel.(din nou, nu trândăvea!) Culcat în iesle citea în
gura mare pe Schiller.(Mai și învăța!) Avea un geamantan plin cu cărți.
Apoi când Pascaly trimise după el să’l angajeze ca sufleur, fu găsit în port,
desculț și fără cămașă, răzând banițele de cereale. (altă muncă. Ce i se
oferea). Este cunoscută legenda după care șeful l-a trimis să’și cumpere
îmbrăcăminte iar Eminescu s’a prezentat la fel de jerpelit. La întrebarea,
ce-a făcut cu banii? Eminescu a răspuns că și-a cumpărat, Heine și Goethe,
haine și ghete! Cu trupa Pascaly a pornit în Mai, 1868 în turneu prin
Ardeal, dând reprezentații la Brașov, Sibiu, Lugoj, Oravița, Timișoara,
Arad, peste tot fiind primiți cu mult entuziasm. În toamna lui 1868,
recomandat de Pascaly, Eminescu este angajat(!!!) la Teatrul Național din
București, ca și sufleur II și copist cu un salar de 450 lei lunar, 2700 lei de
stagiune. În vara lui 1869 pleacă cu trupa în turneu prin Moldova. Ajunge
și în Bucovina, la Cernăuți, unde tatăl, Gheorghe Eminovici, află și pune
mâna pe „tâlhar”, ducându’l și ținându’l ferecat la Ipotești.
La Viena, Berlin, Königsberg
.
În toamnă îl trimite la Viena să se înscrie la Universitate. Se înscrie ca
audient, ceea ce înseamnă că nu’și terminase liceul dar spera să o facă
încurând. La Viena audie cursurile de filosofie, istorie, drept, economie
politică, anatomie, trăind vesel, și în strâmtorare, ca și toți studenții
români, de acolo. Așa l-a cunoscut pe Slavici, cu care a legat o prietenie
de-o viață. Apoi a fost acuzat că nu mai iese din casă și nici nu mai ține
relații cu nimeni. Cauza nu voia să o lase să răsufle; era bolnav!
Rezultă din scrisoarea datată: 10 Februariu 1872, Scumpii mei
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părinți, Astăzi ies pentru prima oară din casă după o troahnă îndelungată și
după o desăvârșită lipsă de apetit, care-a ținut mai douăzeci de zile. (...)
Mă simt mai tare și gălbinarea e ca și dispărută de pe piele și din față,
numai în albul ochilor se mai vede. V’aș fi scris mai de mult, dar eram
într’o stare sufletească atât de amărîtă și de răutăcioasă din cauza
boalei mele încât mi temeam să vă scriu sub inspirațiunea acelei
dispozițiuni.(...) Nimeni nu venea la mine, pentru că oprisem pe oriși cine
de a veni și astfel rămăsesem numai în prada închipuirilor mele, care
numai senine nu puteau fi.(...) Vă rog și de astă dată să’mi trimiteți banii
cam așa ca pe la 25 a lunei să’i capăt, căci, deși vă va fi făcând greutăți,
totuși nu știți cât de mult bine îmi faceți cu aceasta. Oriunde locuiesc, e
natural ca aceia trebuie să fie oameni săraci, cari așteaptă ziua în care am
să plătesc locuința ca pe o sărbătoare, căci în genere e una din resursele
lor principale. Acuma locuiesc asemenea la niște oameni foarte de treabă,
căci în decursul boalei mele au fost modele de amabilitate, dar sunt foarte
săraci. Eu nu le pot răspunde altfel la amabilitatea lor decât cel puțin prin
punctualitate.(...) Sărutându-vă mâinile și îmbrățișând pe Șerban și Matei,
rămân al d-voastre supus fiu, Mihai.” O scrisoare, oglinda unei conștiințe,
a unui caracter. În primăvara acestui an, Eminescu o cunoaște la Viena pe
Doamna Veronica Micle, soția profesorului Ștefan Micle, rectorul
Universității din Iași. Veronica a venit la Viena să’și trateze o eczemă.
În vacanță, Eminescu se reîntoarce în țară, vizitează „Junimea” care’i
acordă o bursă cu care în toamna târzie, 1872 pleacă la Berlin. Se înscrie
ca student ordinar, semn că își rezolvase problema liceului. Audiază
cursurile de filosofie ale unor profesori notorii. În același timp, devine
secretarul particular al agentul diplomatic din capitala Germaniei.(!)
Eminescu a frecventat regulat la Berlin, semestrele 1872/73 și 1873/74. În
1874 venind în fruntea Ministerului Instrucției Publice, Titu Maiorescu, îl
îndeamnă pe Eminescu să’și dea doctoratul spre a putea ocupa catedra de
filosofie a Universității din Iași. Dar depunerea doctoratului întârzie. Se
pare că primise însărcinarea să facă o lucrare despre regatul Poloniei și a
țărilor învecinate. În acest scop, în vară face o călătorie de documentare, la
Königsberg, capital regatului Prusiei Orientale. A locuit la un coleg pe
care l-a avut la Universitatea din Berlin, fiu de comerciant, care l-a ajutat
în cercetări și însoțit de el a putut vorbi cu directorul arhivelor. Într’o
scrisoare adresată juristului Ioan Al. Samurcaș, un apropiat a lui Eminescu
în perioada studiilor la Berlin, datată, Iași, 19 Septemvrie 1874 îi relatează
că documentele în cauză, originale, nu pot fi cercetate „cu ochii proprii”
decât cu „o învoire înscrisă a guvernului central. O asemenea învoire aș fi
trebuit s’o solicit sau prin Agenția noastră sau prin mijlocirea Ministeriului
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nostru de Externe, o cale nu numai lungă, dar care’mi inspiră și multă
neîncredere în puterile mele proprii. E altceva a face cercetări pentru sine
însuși, cari greșite chiar fiind, nu au nici un caracter oficial, și altceva
când, ca reprezentant (cel puțin à peu près) al unui guvern, cercetezi cu
toată responsabilitatea morală documente vechi ‒ de-a căror autenticitate
și analiză arhaică atârnă tranșarea unei cestiuni de politică militantă poate.
În sfârșit, pentru a încerca deschiderea ușelor arhivei pe calea mare a
relațiilor internaționale îmi lipsește încrederea în mine, nefiind specialist
în descifrarea documentelo r(...)” (Motivul? Rezultă conștiința valorii și
capacității proprii.) „cari m’au decis de-a nu încerca – cel puțin nu acum
și nu cu mijloacele mele actuale ‒ cercetări asupra documentelor cari
poate se mai află încă nepublicate în arhivul din Königsberg.”(...) „După
sosirea mea în țară, d-nul ministru al intrucțiunei publice, cu care, după
cum știți, stau de multă vreme în corespondență, mi-a conferit postul de
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași, singurul care nu e’n stare dea’mi întrerupe întru nimic nici preparațiile mele pentru doctorat, nici
ocupațiunea mea care’ntotdeauna va rămânea științifică și literară(subl.n.)
Dar, ca la toate, începutul ş’aici e greu şi numai luarea’n samă şi
numărarera a 15.000 opuri (peste 30.000 volume) e un lucru, de nu greu,
totuşi răpitor de vreme, (...) apoi spune despre intenția de-a se întoarce în
Germania pe la mijlocul lui Noiembrie pentru depunerea doctoratului.
Până atunci se va pune „în corespondență cu d-nul Hîjdău, pentru a afla de
la el numele dicţionarelor auxiliare (...) dacă sunt autentice sau apocrife:
căci în critica documentelor nu e permis a visa (!) (subl.n.) (...) Din această
scrisoare mai rezultă că Eminescu era hotărît să se pregătească pentru ca
reîntors la Berlin să poată realiza lucrarea cerută, rugându’l pe Samurcaș
spre „a mijloci eliberarea actului sus-menționat, cu permisiunea de a
vizita arhivele secrete ale statului prusian.” În continuare îl roagă pe
Samurcaş: „Sosind domnul ministru în Berlin sau sosit fiind, veți fi atât de
bun de-a’mi esprima în numele meu mulțămirea adâncă pentru estrema
bunăvoință cu care am fost ajutat în studiile mele în momente foarte grele
din cariera mea academică și încredințați[l] totodată că, orișicând din sfera
mea voi putea să’mi pun serviciile mele la dispoziția excelenței sale, mă
vo isimți fericit de-a o face. Ald-voastre
M. Eminescu. ,,Politețe, respect, recunoștință.....”
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DORU POPOVICI
EMINESCU ŞI MUZICA

Muzica a avut un rol foarte important în
preocupările spirituale ale lui Mihai Eminescu. Îi
plăceau nu numai creaţiile clasicilor şi ale
romanticilor, mult apreciate în secolul trecut,
atât de melomani cât şi de profesionişti, ci şi
muzica veche şi în acest sens reliefăm
muzica minunată, generată în marile epoci
creatoare ale Evului Mediu, ale Renaşterii
sau ale Barocului. Monodiile trubadurilor îl
emoţionau în mod deosebit, dar mai ales
înfrăţirea lor cu o poetică fremătătoare, iar
din acest punct de vedere se cuvine a
evidenţia preţuirea acordată lui Bernard de
Ventadour. În timp ce muzica Renaşterii era
socotită de mulţi melomani şi profesionişti ca o
„artă sonoră muzeală...”, Mihai Eminescu o considera
ca
având o forţă emoţională ieşită din comun. O adevărată pasiune o avea pentru
Giovani Pierluigi da Palestrina, fapt ce reiese şi din articolul său intitulat
„Caracterul naţional”: „Fie cineva ateu şi păgân ‒ când va auzi muzica lui
Palestrina ‒ sentimentul întunecos, neconştiut al creştinităţii-l va cuprinde şi
păgânul sau ateu va fi, pe cât ţine impresia muzicei, creştin până-n adâncul
sufletului. Şi limba strămoşească e muzică; şi ea ne atmosferizează cu alte timpuri
mai vrednice şi mai mari decât ticăloşia de azi, cu timpuri în care unul s-a făcut
poporul şi una limba”.
Mihai Eminescu făcea observaţii foarte fine referitoare la unele capodopere
ale lumii Euterpei. Astfel el a fost printre primii de la noi din ţară care a remarcat
unele stângăcii în scriitura vocală a operei „Fidelio” de Beethoven: „Aşa Beethoven
compune opera Fidelio după ce uitase de mult natura vocii omului ‒ el scrie muzica
pentru voci cum crede el c-ar trebui să fie şi te trezeşti în faţă c-o operă care ţi se
pare că fuge dinaintea ochilor, c-ai privit-o cu binoclul întors... şi-i vedea departe,
departe în fundul cugetării unui om ceva straniu, ce părea a nu pricepe bine, şi apoi
abia auzi că sunt închipuirile unui surd despre vocea omenească, a cărei natură
normală el o uitase sau avea numai o reminiscenţă slabă despre om”.
O atenţie specială a acordat-o marilor interpreţi din ţară şi din străinătate;
ne-au rămas în acest sens emoţionante rânduri referitoare la fascinantul violonist
spaniol, Pablo de Sarasate, intim asociate unor considerente estetice pline de
profunzime şi nobleţe: „Aceşti artişti executori iau arta lor cu sine şi cine nu se
foloseşte de puţinele ocazii, au pierdut pentru totdeauna o plăcere artistică fără
seamăn, senzaţiuni muzicale pe care numai artistul acesta, care-şi are felul lui de-a
executa, puterea şi geniul lui individual, cum nu se mai află în altul. Sperăm, că
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ştiindu-se odată cum abia mai există un violonist în lume de talentul lui Sarasate,
publicul se va grăbi a da semne mai vii de respectul ce-l are pentru arta adevărată
şi se va grăbi a asista în număr mai mare la concertele sale... De pe chipurile
marmurilor antice putem avea copii de ipsos, de pe tablourile lui Rafael fotografii
şi gravure, operele maeştrilor compozitori le putem avea şi ne putem împrieteni cu
ei, mai bine decât cu cunoscuţii şi cu rudele, dar aceşti artişti al căror geniu
consistă în priceperea adâncă şi în execuţiunea măiastră a creaţiunilor muzicale,
aceştia ridică înainte-ne o lume proprie, numai a lor şi după ce ne-au îngânat un
ceas în acea lume, ei o duc cu sine”.
Despre muzica populară românească a scris, într-adevăr, extraordinar! Şi
azi simţim într-un „colţ înlăcrimat de inimă”... o înfrăţire de doruri, când citim
acele nepieritoare note despre creaţia populară: „Farmecul cântului popular
consistă în faptul că el dă sentimentului şi gândirii expresia cea mai scurtă, lăsând
la o parte tot ceea ce-i neesenţial; el este aşa de exclusiv limbă a sentimentului,
încât pentru a-l exprima, pe cât posibil vioi, renunţă cu totul la regularitatea rimei,
o înlocuieşte în voie cu asonanţa, amestecă şiruri nerimate, construieşte versul cu
totul nesilit, alegând totodată cuvântul cel mai simplu. Să sperăm că vor fi şi în
viitor suflete simple care nu vor da înapoi în faţa unei rime neîndemânatice, a unui
cuvânt rău, vechi, care se vor putea bucura de băutura de aur, limpede înmiresmată
a cântecului nostru popular şi nu vor avea nevoie de portocale şi de zahăr pentru a
o îndulci”.
Concepţia lui despre arta cultă şi populară a acestui străvechi popor din
preajma Carpaţilor este în concordanţă cu o nestăvilită dragoste pentru om şi pentru
bunăînţelegerea dintre oameni. Eminescu a fost aşa de departe de aşa-zisele „elite”,
încât nu s-a sfiit să scrie: „Nu pierd niciodată ocazia de a lua parte la petrecerile
populare. Ca un prieten pasionat al oamenilor (mai ales al poporului) când aceştia
se-adună în mase, simt că sunt parte a totalităţii. E ceva dumnezeiesc în acest
sentiment, aşa că orice serbare a poporului mi se pare o sărbătoare a sufletului, o
rugăciune cucernică. Într-un asemenea moment pare că deschid un mare Plutarch
şi din feţele cele vesele dar de-o tristeţe ascunsă, din mersul vioi sau obosit, din
legănarea şi din gesturile diferite citesc biografiile unor oameni fără nume; dar
nimeni nu va putea înţelege vreodată pe cei renumiţi, fără a fi simţit vreodată pe cei
necunoscuţi”.
A fost foarte apropiat de compozitorii înaintaşi, de marii noştri romantici
precum Ciprian Porumbescu, Eusebie Mandicevski, ca apoi să fie tălmăcit în
muzică de D.G. Kiriac, de generaţia enesciană şi post-enesciană şi de compozitorii
români din zilele noastre. Se poate vorbi de-o adevărată „simfonie Mihai
Eminescu”, atât în arta sonoră vocală, cât şi aceea camerală, simfonică, vocalsimfonică, de operă şi de balet, iar în ultimele decenii ne putem mândri şi cu
inspirate piese de muzică uşoară ce au la bază sublimele sale poezii, nemaivorbind
de sutele de romanţe concepute pe poemele sale de dragoste.
Era firesc să se creeze o fuziune între poetica atât de muzicală a „bardului
de la Ipoteşti” şi muzica compozitorilor din ţara noastră, deoarece Mihai Eminescu
nu este numai marele poet al neamului, ci şi generatorul de idei fecunde, şi, fără
exagerare, primul exponent al esteticii muzicale din patria mult iubită. Avangarda
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noastră se contopeşte până la identificare cu sensurile luminoase, latine, de un
clasicism structural, al operelor lui Mihai Eminescu, George Enescu şi Constantin
Brâncuşi. Şi sub acest raport putem vorbi cu o legitimă mândrie şi satisfacţie de o
moştenire artistică şi literară plină de profunzime, adânc ancorată în spiritualitatea
acestui străvechi pământ daco-roman, departe de superficiala autonomie a
esteticului, totodată, neavând nimic comun cu spiritul crepuscular al vestului
european din zilele noastre, obosit, predominând temele minore şi reliefându-se un
talent speculativ, care nu scapă de sub tirania inteligenţei, în armonie cu
semnificaţia de amurg a aserţiunii: „apusul apune strălucitor... dar apune”!
Adâncind opera eminesciană, dar mai ales scrierile sale despre muzică,
înţelegem mai bine ce a vrut să spună Debussy când a scris că „muzica începe acolo
unde cucântul nu mai are putere”. Iar în această ambianţă elevată nu trebuie să
înţelegem supremaţia muzicii sau supremaţia literaturii, ci îmbinarea lor
armonioasă, generând acea înălţare a sufletelor, încât ne vine să-l parafrazăm şi să
rostim din adâncul inimii:
„Fiecare muzică naţională formează focarul spiritului naţional, unde
concurg toate razele din toate direcţiunile vieţii spirituale, ea arată nivelul vieţii
publice spirituale...”.

Aşa cum am mai scris, în

mai multe eseuri, există o „simfonie Mihai
Eminescu”, în arta sonoră românească.
Să începem a expune câteva consideraţii, legate de compozitorii noştri
înaintaşi, exponenţi de frunte ai romantismului muzical din ţara noastră, romantism
conceput în secolul al 19-lea.
***
Cea mai mare parte a creaţiei lui George Dima este închinată muzicii vocale şi,
sub acest raport, ne referim atât la inspiratele lieduri pentru voce şi pian, de un
lirism cald, fermecător cât şi la pastoralele coruri „a cappella” sau la dramaticele
cantate. Se cuvine a reliefa că George Dima a fost unul dintre creatorii cantatei
româneşti.
O fericită întâmplare a făcut să descoperim o vastă corespondenţă a marelui
compozitor ardelean - este vorba de impresionanta cifră de 1000 de scrisori! Acest
valoros document cultural ne-a fost pus la dispoziţie de nepoata directă a
compozitorului, distinsa profesoară de limba română din Braşov, Mia Moga
Chivulescu. Cu încuviinţarea acesteia, reproducem un fragment dintr-o scrisoare a
lui Titu Maiorescu către George Dima, ce poartă data ‒ Bucureşti, 27 mai 1895:
„Nu pot termina fără a-ţi propune îndeplinirea unei mari dorinţe a multora din noi:
ca unele din poeziile celui mai iubit poet al tinerimii noastre de astăzi să fie
înzestrate de talentul d-tale cu o compoziţie muzicală potrivită. Îţi trimit sub bandă
ultima ediţie a poeziilor lui Eminescu şi-mi permit a-ţi semnala în sensul celor zise
mai sus, pentru compoziţiile corale, admirabilele versuri în formă populară:
Ce te legeni, codrule
La mijloc de codru des
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iar pentru o compoziţie mai de salon poate pentru o singură voce:
Somnoroase păsărele
Peste vîrfuri trece luna
Vezi, rîndunelele se duc
Poate am scris într-un ceas bun! Rugându-te să transmiţi D-nei Dima
respectuoasele mele complimente, sunt şi rămân al d-tale prieteneşte devotat, Titu
Maiorescu.”
Era firesc ca unul dintre cei mai mari admiratori ai lui Eminescu din acea
epocă, Titu Maiorescu, când luceafărul poeziei româneşti nu era consacrat, să fie
acela care să-l recomande unui compozitor de prestigiu ca George Dima, pentru a-l
tălmăci în muzică.
Cert este că abia după primirea acestei scrisori, adică în anul 1895, George
Dima va aprofunda poezia eminesciană. Corul Ce te legeni, codrule? a fost scris în
1896, iar cântecul Somnoroase păsărele a fost scris în 1897, deci după scrisoarea de
recomandare a lui Titu Maiorescu. George Dima a mai compus după această dată
multe alte melodii pe versurile lui Mihai Eminescu.
Aproape toate liedurile eminesciene ale lui George Dima se ascultă şi
astăzi, ca şi în trecut, cu aceeaşi bucurie a spiritului, cu aceeaşi vibraţie a inimii,
fiindcă ele reflectă proiecţia dintr-un strat adânc al psihicului milenar românesc.
***
Gheorghe Dima a tălmăcit, la un înalt nivel artistic, liedurile eminesciene,
culminând cu piesa „De ce nu-mi vii?”. În acest climat, al romantismului muzical
românesc este folosită tehnica de compoziţie, bazată pe „melodia acompaniată”, cu
armonii diatonice, la care se adaugă intonaţii ale vechilor romanţe din secolul al 19lea, transfigurate de compozitor.
Un alt compozitor, pe care l-a inspirat lirica bardului de la Ipoteşti a fost
George Stephănescu, iar, în acest context, menţionăm minunatul lied La Steaua.
În acest climat, vocal prin excelenţă, autorul utilizează un melos şi o armonie
mai cromatice, înscrise pe linia liedului creat de neoromanticii germani.
O compoziţie, devenită foarte populară este „Somnoroase păsărele”, de Tudor
Flondor. În volumul nostru, Muzica corală romănească, despre creatorul, legat,
„aere perennius”... de Bucovina... am scris următoarele:
«Se întâmplă uneori fenomene ciudate în istoria astrelor! Creatori fecunzi,
care produc mare vâlvă la vremea lor, după moarte trec cu totul neobservaţi, în
timp ce alţii, consideraţi nu o dată ca fiind artişti minori, printr-o singură lucrare
reuşesc să rămînă nemuritori! Astfel au fost, în Franţa, poetul Arvers, care
impresionează puternic şi în zilele noastre cititorii prin minunatul şi unicul său
sonet; Pietro Mascagni, ce şi-a cîştigat o imensă popularitate prin opera Cavalleria
rusticana; Ernest Chausson prin liricul poem pentru vioară; Max Bruch prin
melodiosul concert pentru vioară; Paul Dukas prin spiritualul poem simfonic
Ucenicul vrăjitor şi, în muzica românească, Tudor Flondor, autorul simplei şi
cuceritoarei miniaturi corale Somnoroase păsărele.
Transcrisă, fie pentru cor mixt, fie pentru cor bărbătesc sau cor de voci
albe, această delicată melodie continuă să rămână cea mai inspirată tălmăcire a
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încîntătoarelor versuri ale lui Mihai Eminescu în discursul muzical. Cîţi nu au scris
pe această poezie lucrări cu un limbaj mult mai complet, dovedind o tehnică
componistică impresionantă! Dar atât publicul, cît şi formaţiile corale şi
instrumentale cele mai valoroase din ţara noastră preferă simplitatea nocturnei lui
Tudor Flondor. La baza acestei piese stă o temă deosebit de cantabilă şi pregnantă,
situată la confluenţa dintre vechea romanţă românească şi cântecul popular, ce
apare într-o expunere variată, urmată de o coda de o rară frumuseţe.
Ea este ascultată în zeci de transcripţii vocale şi instrumentale, cu aceeaşi
bucurie a spiritului, cu aceeaşi vibraţie a inimii, şi azi ca şi în trecut. Model clasic
de cântec de masă cu caracter liric, melodia Somnoroase păsărele a îmbogăţit
tezaurul muzicii româneşti cu o lucrare inspirată care se desfăşoară în tonul
confesional al cântecului lung românesc, lipsit de orice ostentaţie sau false
mistere.»
Mai amintim şi piesa corală a lui Dimitru G.Kiriac: Revedere.
În acest opus se relevă o muzică mai apropiată de melosul popular şi de
armonia modală, decât de tradiţionalul „major-minor” vest-european.
Lecţiile cu meşterul Mihail Jora
Cea mai emoţionantă lecţie a fost aceea, când Mihail Jora ne-a prezentat
Ciclul său de lieduri, pe versuri de Eminescu.
Limbajul utilizat presupunea un dualism sonor: pe de o parte se reliefa un
foarte expresiv recitativ, pe de altă parte, o cantabilitate pregnantă, la care se adăuga
o armonie cromatică ‒ o îmbinare izbutită, între procedeele cultivate de Max Reger,
de Claude Debussy şi de modalismul cerut de secţiunile ce reclamau valorificarea
gamelor arhaice. Ne-am dat seama că, dacă George Enescu rămâne marele
polifonist al artei noastre sonore, Mihail Jora poate fi considerat marele armonist al
lumii Euterpe, pe fond spiritual daco-roman.
Ne-a impresionat, mult şi scriitura pianistică, simplă, dar nu simplistă (!),
oferind interpretului posibilitatea să reliefeze fuziunea dintre sunetul muzical şi
geniala poetică a autorului Luceafărului. Punctul culminant al ciclului poate fi
socotit fragmentul asociat liedului Ce stă vântul să tot bată...
În acest lied se evidenţiază un profund dramatism, departe de arta sonoră
grandilocventă! De altfel, o caracteristică, foarte importantă a liedurilor joriene, o
constituie mişcătoarea interiorizare.
Ne aducem aminte, că fostul nostru profesor ne-a subliniat următoarele:
«Examenul cel mai dificil, în ceea ce priveşte tălmăcirea poeziilor
eminesciene în muzică, îl constituie, pentru orice compozitor, îmbinarea, ideală, a
poemelor respective cu muzica». În această privinţă, Mihail Jora a dat naştere la un
ton confesional, care-l apropie de estetica lui George Enescu.
Madrigalele lui Paul Constantinescu, concepute pe versurile eminesciene
«Opera lui Paul Constantinescu, expresie a unui deosebit talent creator cu
dimensiuni multiple, ni se prezintă ca o izbutită sinteză între mijloacele de expresie
ale artei sonore contemporane şi cântecul popular românesc, trecut prin filiera
propriei şi puternicei sale sensibilităţi. A abordat genurile cele mai variate,
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începând cu mobilizatoare şi larg accesibile cântece destinate formaţiilor de
amatori şi terminând cu dramatice opere şi oratorii.
Muzica corală a autorului, una din ramurile cele mai valoroase ale
opusurilor sale, a avut şi are un rol foarte important în cultura românească, atât
prin autenticitatea spiritului popular pe care îl conţine, cît şi prin remarcabila
măiestrie cu care a fost realizată. Ea apare împlinită şi originală, într-un moment
în care unii dintre compozitorii noştri erau în plină căutare de noi orientări, de noi
limanuri. Născută din noi cerinţe estetice, moştenirea bogată pe care ne-a lăsat-o
Paul Constantinescu face legătura de nezdruncinat între generaţii, contribuind
sensibil la realizarea unităţii şi echilibrului măreţului edificiu, pe care azi îl numim
cu o legitimă satisfacţie şi mândrie ‒ muzica românească.»
Madrigalele lui Paul Constantinescu, inspirate de poetica eminesciană, sunt
concepute pentru cvartet vocal şi pian şi pot fi considerate, ca având punct de
plecare, madrigalele din fascinantul „Rinascimento”.
Ciclul de madrigale ale lui Paul Constantinescu relevă o eficientă scriitură,
dovedind şi de data aceasta, o măiestrie de compozitor, pentru care cantabilitatea
nobilă se situează pe prim plan. La toate aceste consideraţii se asociază o
construcţie remarcabilă, de parcă autorul ar fi un „geometru sonor”...
Şi prin aceste opusuri, artistul se înscrie printre liricii autentici ai lumii
Euterpei din România.
După moartea lui Stalin, încetul cu încetul, tezele sovieticului Jdanov
trec într-un con de întunecimi.
Paul Constantinescu a scăpat, atât de criticile tradiţionaliştilor, din era
României interbelice, dar şi de acelea, dure, fără niciun considerent muzicologic, ale
proletcultiştilor, conduşi de alogeni ca Leonte Răutu, Ana Pauker, Iosif
Chişinevschi, Theohari Georgescu, Constanţa Crăciun şi de staliniştii Roller,
Wittner, Crohmălniceanu, Tertulian şi Matei Socor.
Între anii 1948 - 1960, Paul Constantinescu a dat naştere la opusuri foarte
expresive şi măiestrit concepute, precum Concertul pentru orchestra de coarde,
Concertul pentru pian şi orchestră, Balada „Mioriţa” şi, Madrigalele pe versurile
lui Eminescu.
Cred că din această perioadă creatoare, Balada Mioriţa reprezintă o
capodoperă a muzicii româneşti. În această privinţă, în volumul nostru ‒ Muzica
corală românească ‒ am scris următoarele:
«Conţinutul poeziei, sobru şi reţinut, care abordează o atitudine senină,
clasică, aproape optimistă în faţa morţii eroului popular, nu era în concordanţă cu
desfăşurările învolburate ale creatorilor romantici, nemaivorbind de „angoasa”
expresioniştilor vienezi şi a continuatorilor lor din vremea noastră. Ca şi la Enescu
(în Oedip, Simfonia de cameră, Vox Maris şi alte creaţii din ultima perioadă),
discursul muzical al lui Paul Constantinescu se desfăşoară lin, ca o confesiune
lirică din care ni se dezvăluie discret un cântec de dor, care nu are nimic comun cu
noţiunea de pesimism. Este un simbol luminos al sensibilităţii artistice a poporului
român, inspirat din folclorul cu vechi tradiţii, evocându-ne poezia naturii, a
germinaţiei, a roadelor, a dragostei nobile faţă de om.
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Prin Mioriţa mai ales, dar şi prin celelalte opusuri create, Paul
Constantinescu şi-a dobândit „perenitatea”. Arta sa are o veritabilă capacitate de
a emoţiona, un lirism cald, sincer, cuceritor, distilat în retortele unui meşteşug
desăvârşit. A fost un excelent cunoscător al sufletului uman şi deseori a dat glas
cântecelor optimiste, străbătute de culori vii, dedicate vieţii. Opera sa continuă să
lumineze cultura românească şi să desfete auditorii, care participă în zilele noastre
într-un număr considerabil la înfloritoarea viaţă muzicală.»
Paul Constantinescu rămâne prin opera sa o flacără vie a credinţei în om, întrun context al veacului nostru în care nu o dată a învins „tăgada”. De câte ori îi
ascult azi compoziţiile reprezentative, îmi dau şi mai bine seama că poporului
nostru îi este specifică nu răzvrătirea expresionistă, haotică, ci înţelepciunea. Aş
spune, supărându-i poate pe unii istorici, că nici Ştefan cel Mare şi nici Mihai
Viteazul n-au înscris paginile cele mai vibrante şi mai senine din istoria ţării
noastre, frământată cu sudoare şi sânge, ci Alexandru cel Bun şi Neagoe Basarab.
Cu puţin înainte de a muri, întâlnindu-mă, Paul Constantinescu mi s-a
destăinuit:
‒ „Reţine o urare minunată din popor, care nu simbolizează conflictul între
generaţii, ci unitatea lor:
... Pace între împăraţi...”
Mihai Eminescu şi Dimitrie Cuclin
Dintre creaţiile lui Dimitrie Cuclin, ce au la bază poetica eminesciană, reliefăm
piesa Ce te legeni codrule?
Fără a avea spontaneitatea şi caracterul larg-accesibil, al piesei Ce te legeni
codrule? de Skeletti, prelucrată de Enrico Mezzetti, lucrarea lui Dimitrie Cuclin,
concepută pentru „cor a cappella”, inspirată de aceleaşi versuri eminesciene, se
impune prin expresive recitative şi o polifonie pregnantă.
Muzica, dedicată corului „a cappella”, ca şi întreaga sa opera simfonică este
vastă, astfel că laconicele noastre considerente, nu epuizează respectiva problemă
abordată. Muzica sa corală, ce relevă dimensiunea seriosului, exprimă, sincer,
sensibilitatea şi gândurile luminoase, ale poporului nostru.
Profesor care a crescut generaţii de muzicieni, deosebit de înzestraţi, cu care ne
mândrim, artistul rafinat şi literatul irecuzabil, de mare valoare, Dimitrie Cuclin
reprezintă o luminoasă individualitate, demnă de o profundă preţuire.
Dimitrie Cuclin poate spune eternităţii, folosind cuvintele divinului Horaţiu:
„Exegi monumentum aere perennius”… („Mi-am înălţat un monument, mai durabil,
decât bronzul”…)
La cursurile sale, de estetică, Dimitrie Cuclin ne-a accentuat următoarele:
„Mihai Eminescu este nu numai marele nostru poet naţional, ci şi unul dintre
genialii poeţi ai lumii! Poeziile sale închinate „eternului feminin”, pot fi
considerate sublime imne, de o muzicalitate mişcătoare şi foarte originale. Preţuim,
în mod deosebit, geniala poezie: Şi dacă…; ea relevă un crescendo, dintr’o
passacaglia barocă; fiecare strofă, „evocând solidaritatea, dintre poezie şi cântec,
cu gândurile, ne poartă la izvoare”…
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Odă în metru antic ne apare ca una dintre cele mai profunde poeme filosofice,
asemenea altui opus, Luceafărul, de o amplă respiraţie – am numit, în acest climat
orphic, compoziţiile nemuritoare concepute de Cornel Ţăranu şi Pascal Bentoiu.
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VIORICA CAZAN

Eminescu

Cu bunicul Eminescu
în poeme ne-ntâlnim,
Ne mirăm că peste vreme
a rămas tot june - prim,
Limba-i dulce să rămână
pentru toţi un testament,
Să nu ne vindem comoara
navigând pe internet.
Să-l lăsăm să rătăcească
pe alee prin Copou
Fiindcă vechiul Eminescu
va rămâne pururi nou.
Dacă nu îl recunoaşteţi
veţi avea multe păcate
Fiindcă Eminescu este
nemurirea ce-i în toate!
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MIRON ŢIC

LUI EMINESCU
Eşti ramul ce-mi umple privirea,
Eşti visul ce-n poem îl vestesc,
Eşti cel ce-mi trezeşte uimirea,
Poezia cu care mă împlinesc.
Eşti călătorul din noaptea cu lună,
Doina ce-mi revine mereu în glas,
Liniştea Ta, în mine curge, se adună
Îţi aud prin noapte fiecare pas.
Eşti întinderea marilor amiezi,
Cărarea netedă a ochilor mei,
Pământul cu albul zăpezii-l luminezi,
O taină răsare din florile de tei.
Eşti ramul ce-mi cucereşte privirea,
Eşti versul din poemul ceresc,
Eşti cel ce-mi sfinţeşte privirea,
Dulcele grai –Luceafăr românesc.
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EMINESCU
Aşa te ştiu
Luceafăr de seară,
De noapte
Şi de vis,
Târziu.
În codrii de toamnă,
Frunzele clipei,
Ard,
Precum privirea de Doamnă.
Atâtea frumuseţi,
Râmân în lumea lor,
Râul,
Ramul,
Legănatul plopilor.
Niciun gând
Nu trece-n uitare
Tu rămâi, Domnule Eminescu,
Cerul tău
Nu moare.
DESPRE EMINESCU
Scriu pe prima zăpadă anului,
A iernii coborâtă de pe deal
Numele Eminescu.
Scriu pe prima frunză crescută
Pe ramul Mărului Domnesc
Numele Eminescu.
Scriu peste lanul de grâu copt,
În câmpia efervescentă a verii
Numele Eminescu.
Scriu pe prima brânduşă crescută,
După otava cosită în grădina
Toamnei,
Numele Eminescu.
Scriu în toate dimineţile senine
Cu razele soarelui Românesc
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Numele Eminescu
Scriu în seara luminată de imagini,
Şi lumina frunţii de Luceafăr
Numele Eminescu.
Scriu cu dorul viu din suflet,
Acest poem visat şi de-a pururi trăit
Numele EMINESCU.
MÂINILE TALE
Mâinile tale,
Amintiri frumoase
Au rămas Limbii Române
Cele mai dragi şi mai sfinte
Poeme.
Mâinile tale,
Le privesc trezite în zori,
Ca pe nişte petale de flori.
Mâinile tale,
De câte ori vrei,
Le cuprind între ale mele,
Pe înverzitele alei.
Mâinile tale,
Au miros de busuioc
Clipe de bine şi de noroc
DOINĂ DOMNULUI EMINESCU
Te-am cântat în vers şi te mai cânt,
Pe vreme lină, ori pe timp cu vânt.
Te-am cântat, când mi-a fost dor,
Când eram prin codrii călător.
Te-am cântat într-un târziu,
Să alung din mine un pustiu.
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Te-am cântat în zori şi-n seară,
Iubirea-n suflet să nu-mi moară.
Te-am cântat şi mi-i drag să te mai cânt,
Tu eşti Răsăritul poeziei pe acest pământ.
]
GRAI ROMÂNESC
Lui Eminescu
Eşti dorul ce-mi cheamă privirea,
Eşti visul ce-n poem îl vestesc,
Eşti lacrima ce-mi trezeşte uimirea,
Frumuseţe pe cerul Românesc.
Eşti călătorul dintr-o noapte privit,
Eşti doina ce-mi revine mereu în glas,
În lumea Ta, mereu m-am trezit,
Dorind să fac încă un pas.
Eşti metafora înaltelor amiezi,
Cărarea neterminată a paşilor mei.
Cu un imperiu de cuvinte, nopţi luminezi,
Taina Ta sfântă poartă miresma florii de tei.
Eşti poetul ce-l văd printre stele,
Cine oare n-ar putea să te-nţeleagă,
Eşti însoţitorul drumurilor mele,
Frumuseţea Limbii Române ‒ Grai ce ne leagă.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

DĂNCILĂ 75
În zilele noastre, în concepţia multor poeţi,
critici şi literaţi, Poezia devine – păstrându-şi
autonomia estetică – un mijloc de acţiune,
înregistrându-se vieţii sociale şi contribuind la
propăşirea acesteia.
La ceas aniversar, privită din această
perspectivă, şi raportată la coordonatele ei
sociale, prin cuprinderea, înţelegerea şi recrearea lumii prin cuvânt, ca şi prin cântecul de
laudă, Poezia lui Gheorghe Dăncilă exprimă o
completă mărturisire a gândului omenesc, în faţa lumii.
Adăugăm acestor perspective şi coordonate ale actului poetic dăncilesc
condiţia primordială: limbajul.
Mulţi dintre exegeţii poeziei lui Gheorgjhe Dăncilă şi-au exprimat
puncte de vedere diferite, tocmai de aceea, noi, ne vom limita la o scurtă
enunţare a valorii cuvântului în poezia Domniei sale, la raporturile
corespondenţei cu lumea sau cu propria conştiinţă a poetului, ca şi tendinţa
de reconstrucţie a universului prin limbaj, aspect care nu a fost abordat până
acuma.
Problema se reduce, credem noi, la un proces de elaborare deopotrivă
subconştientă şi voluntară, urmărită îndelung de poet, în scopul obţinerii
mijloacelor de sugestie verbală.
În acest proces, poetul foloseşte ca punct de plecare limbajul
preexistent al vieţii sociale: cuvânt, sintaxă, valori de informaţie şi
comunicare între oameni, cu semnificaţia bio – social, conţinuturi exprimând
în limbaj poetic, raporturi între fenomene.
Acest limbaj – valoarea psiho-social comună a unei societăţi ‒ a dat
posibilitatea poetului să alcătuiască un material de prelucrare: în acest
proces, sensurile noţionale se îmbogăţesc prin valori de sugestie: cuvântul
conturat capătă armonice interioare; sintaxa suferă inversiuni şi dislocări;
expresia poetică dobândeşte alt ritm, capătă accentuări unduitoare după
natura valului emotiv care conduce progresiunea scrisului. Poetul devine
astfel un călăuzitor al cuvântului nou, pe care îl elaborează; el recreează
limbajul după o formulă proprie, adaptată nevoilor lui interioare. Şi astfel
poezia sa devine o modelatoare a limbajului său original, desprins din
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limbajul comunităţii, dar modificându-l, transfigurându-l, pentru că
Gheorghe Dăncilă, în poezia sa, a ajuns la revigorarea vorbirii curente,
pentru a elabora un limbaj nou, propriu, dovedind astfel calităţile de veritabil
poet.
Liviu Rusu, în capitolul Limbajul liric din Estetica… sa, spune că poezia
este o ,, artă a limbajului: cuvântul în poezie e un dădător de sens (p.130134); specificul artei poetice, spune Liviu Rusu este că în ea fondul originar
[…] se construieşte cu ajutorul limbajului (sublinierea noastră, p. 131);
,,cuvântul poetic nu ne mijloceşte un sens, ci îl conţine, nu ne transmite
numai o lume, ci o întrupează, fiindcă însăşi această lume s-a putut închega
numai cu ajutorul cuvântului (p.134)”. Aşadar, orientându-ne după
afirmaţiile lui Liviu Rusu, în poezia lui Gheorghe Dăncilă limbajul este
interiorizat, respectându-i ,,legile limbajului” şi Paul Valéry ne spune
răspicat în Introducerea la poetică (p.11): Literatuta este şi nu poate fi
altceva decât o extensiune şi aplicare a anumitor proprietăţi ale limbajului.
Întregul procedeelor de expresie în poetica lui Gheorghe Dăncilă e o
elaborare de atelier, condiţionată de stări emotive strict personale, proprii
fiecărui poet, dar având ca punct de plecare limbajul vieţii sociale.
Aşadar, asociindu-ne unor păreri privitoare la poezia lui Gheorghe
Dăncilă, vom spune şi noi că regăsim în poezia lui itinerarii poetice
fundamentale care definesc cele două atitudini mentale ale psihicului uman:
contemplaţia şi îndemnul la acţiune; expresia genuină, pură, a unei simţiri ‒
şi motivul erotic moralizant, al faptei, al modelului, al exemplului de urmat.
LA MULŢI ANI, POETE!
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DATE BIOGRAFICE ŞI APRECIERI CRITICE
Gheorghe Dăncilă

La absolvire

Acuma

Născut la Răchita, comuna Săsciori, judeţul Alba, în 12 iunie 1940,
dintr-o familie de ţărani, Gheorghe şi Elisabeta. Căsătorit, doi copii, doi
nepoţi.
Studii: Şcoala primară I-IV, satul Răchita; Şcoala generală V-VII
Loman; Liceul „HCC” , VIII – X Alba Iulia; Facultatea de filologie Cluj
Napoca, 1958 - 1963.
Locuri de muncă: Şoala Generală Doştat, Şcoala Generală Apoldu
de Jos, Casa de Cultură Hunedoara, Casa de Cultură Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba, Centrul de Librării Alba, Liceul Industrial nr. 2 (Refractara)
Alba Iulia, Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
(pensionat în 2001).
Debut literar 1981 în „România literară”.
Colaborări:
„Discobolul”,
„Luceafărul”,
„Transilvania”,
„Contemporanul”, „Tribuna”, „Ethox XXI”, „Gând românesc”, ziarul
„Unirea”, „Ardealul”, „Informaţia de Alba”, „Adevărul de Seară”.
Volume: „Muntele cu zei”, „Pasul de fiară”, „Scara la cer”,
„Drumuri spre rai”, „Ieşirea din cerc”, „Plângerile lui Iov”, „Grădina de
îngeri”, „Liniştea cu sfinţi”, „Cireşii cu ispite”, „Ţara cu prooroci”, „Dans
de paparude”, „Cetatea cu orbi”, „Noaptea cu vâlve”, Căutătorul de
comori”, „Cântece din Sodoma”, „Drumul spre Damasc”, „Apocalipsa din
noi”, „Vânare de vânt”, „Bolnav de clipă” (2014), „Jocul cu echinoxuri”
(Ed. Gens Latina), „Tablete de lut” (2011, 2013).
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Antologii: „La marginea cerului”, „Cartea lui Iov”, „Vraja sublimei
neruşinări”, „Prin Africa inimii”, „Jocuri cu echinoxuri” (2013, TipoMoldova, Colecţia „Opera Omnia. Poezia contemporană”.
Cărţi pentru copii: „Poveste cu pui de păsări”, „Corabia lui
Dumnezeu”, „Împărăţia florilor”.
Traduceri: Omar Khayyam, „Catrene”; P. Verlaine, „Cântece
saturniene”; A. de Vigny, „Poeme”; W. Shakespeare, „Sonete”; S. Esenin,
„Harmonica năzdrăvană”.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala AlbaHunedoara.
Premiul de poezie al revistei „Discobolul” (2008).
Premiul de poezie al USR Filiala Alba-Hunedoara pe anul 2009.
Premiul de poezie (ex aequo) al Consiliului Judeţean Alba (2013).
Diploma revistei „Discobolul”, 2008.
Diploma de excelenţă, Primăria municipiului Alba Iulia, 2008.
Referinţe critice: Aurel Pantea, Diana Câmpan, Monica Grosu,
Ironim Munteanu, Gheorghe Jurcă, Mirel Hăbean, Cornel Nistea, Ion
Nistor, Ion Mărgineanu, Sonia Elvireanu.
Cuprins în: „Dicţionarul scriitorilor români de azi”, Iaşi, 2011, de
Boris Crăciun, „Antologire de poezie română contemporană”, Iaşi, 2014,
Aurel Ştefanachi, Ed. Tipo-Moldova.
Referinţe critice
Ştefan Munteanu: „Sunt versuri „cu miez” ale unui poet înzestrat
cu reală sensibilitate. Probabil timpul şi exerciţiul vor atrage o mai
accentuată limpezire a expresiei, altfel îndrăzneaţă şi originală”.
Diana Câmpan: „Poetul se solidarizează cu extremele
existenţialului, conciliindu-le la modul poetic... De la hegemonia eternizată
a rugăciunii, ca substanţă a sinelui aflat mereu la răscruce, până la
ceremonialul colorat al trăirii în trup, versurile sale propun forma împăcării
de sine şi revelaţia că drumurile noastre sunt deşertăciune”.
Sonia Elvireanu: „Motivele îngerului şi fiarei revin obsesiv în
creaţia sa într-un limbaj ce frizează uneori vulgarul însă salvat mereu de
forţa extraordinară a metaforei, impresia de impudic, de deşănţat şochează
sensibilitatea cititorului”.
Ironim Muntean: „Cele zece sonetele din Dans de paparude
conturează portretul dens al feminităţii aurorale, fascinată prin vrerea-i
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neînfrânată, seducătoare prin ofranda trupului, a cărui „zăpadă” îndeamnă
la „păcat”, la „trăire telurică””.
Monica Grosu: „Universul poetic pare a se întemeia pe o dihotomie
constitutivă, fiind structurat pe două niveluri antinomice: unul al trupului şi
al cărnii şi un nivel superior al dorinţei de a transcedere a formei în
favoarea luminii divine, a unei înţelepciuni absolute”.
Aurel Pantea: „Gheorghe Dăncilă e prin experienţă un poet al
cuplului erotic şi care are un potenţial de perpetuu îndrăgostit. Energia
erotică a poemelor sale se recunoaşte în toate cărţile studiate. Poetic
vorbind, Gheorghe Dăncilă are o virilitate care-ţi clamează tot timpul
potenţialul dionisiac. Feminitatea reprezintă obiectul adorat şi blestemat,
iubit şi detestat. Acest lucru se vede limpede în imaginile adesea violente ale
poemelor sale în care femeia apare, fie ca ipostază a inocenţei, fie ca una
seducător demonică. E un poet autentic, de o mare cantabilitate”.
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GHEORGHE JURCĂ

GHEORGHE DĂNCILĂ ŞI NESOMNUL CUVINTELOR
De Gheorghe Dăncilă mă leagă o prietenie
veche, durabilă, neperisabilă. Pot afirma cu
certitudine că ne-am împrietenit instantaneu, de
cum ne-am văzut, în biroul redacţiei unde lucram
ca jurnalist. Fragil, longilin, aidoma unui efeb
antic, afişa o pudoare adolescentină, o expresie
jovială atunci când începe să vorbească. Ne-au
legat imediat secretele scrisului, forţa, magia
cuvântului, încrederea indestructibilă în harul pe
care-l aveam, el ca poet, eu ca prozator. Învăţam
cu o discreţie totală cum să zidim şi să aruncăm
punţi spre oameni, spre nesfârşitul univers din jur,
să creăm o lume imaginară mai puternică şi mai
credibilă decât cea în care ne-am ivit la masa vieţii; el la
Răchita – un spaţiu mioritic de pe Valea Sebeşului, eu în asprii şi cenuşiii mei munţi
din Apus.
Am admirat întotdeauna la domnia sa blândeţea, spiritul defensiv, vorba
calmă şi caldă, calculată, acel ceva pacifist, echilibrat, faptul că era un om al lumii
de rând, că lumea a fost creată ca el s-o cuprindă într-un poem. Nu l-am văzut
purtând niciodată cravată, nu epata, în schimb era un redutabil bataieur atunci când
venea vorba despre poemele cu mesteceni şi cu destulă votcă ale lui Esenin.
Pasiunea lui pentru poezie era una subterană, precum o apă lină şi adâncă.
Ca un poet care s-a născut în aerul puternic ozonat al satului de munte, dl
Dăncilă a avut o copilărie idilică, ca şi a mea şi a multor altora; înconjurat de părinţi
grijulii, care l-au protejat în cel mai profund sens rustic şi o soră care l-a adorat, i-a
preluat sfatul de a citi cât mai mult, dovadă că relativ târziu, după ce a renunţat la o
emoţie maladivă, a devenit şi ea o talentată prozatoare, dar aş spune că afecţiunea
s-a manifestat şi în sens invers. A avut de timpuriu o vie pasiune, o dragoste
arzătoare pentru natură, cu întregul ei avantaj de frumuseţi: crânguri ondulate, cu
dâmburi şi dealuri rotunde, cu văi adânci, cu felurite păduri de carpeni, de sălcii, de
stejari, de fagi, pini, de livezi cu meri, peri, prunci, viţă de vie, cu izvoare
clipocitoare, ce-şi aveau bemolii şi diezii lor inconfundabili, cu oameni sfătoşi,
coborâţi parcă din legende, din balade ancestrale. Aici, la Răchita, şi-a şlefuit
cuvintele din care au izvorât mai târziu sublimele metafore, fiibra fiinţei sale extrem
de senzitivă. Atent la glasul pădurilor, al oamenilor, a ceea ce vine de dincolo, de nu
se ştie unde, a fost impresionat până la teluric de trecutul, de istoria plină de faţete
ale marilor eroi ai Apusenilor: Horea şi Iancu, de tradiţiile, obiceiurile, de zestrea de
eresuri, snoave, balade populare. Apoi, la ceea ce a cules de acasă a adăugat
filoanele bogate ale culturii, desprinse din filele cărţilor în anii de şcoală, liceu,
facultate, în clipele de sihastru autodidact.
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Poetul Gheorghe Dăncilă a crezut indubitabil şi perseverent şi o
demonstrează fără tăgadă în acest sens, că poezia trezeşte pasiuni arzătoare,
aducându-i comori de frumuseţe, făcând din el un receptacul de infinite combinaţii
impereptibile de gânduri, de idei, de senzaţii, de trăiri. Cu alte cuvinte, pentru poetul
din Răchita, poezia ridică vălul de pe frumuseţea ascunsă a lumii şi o aduce în primplanul sufletesc al omului. Din numeroasele discuţii purtate cu el, am dedus că
domnia sa este un spirit deosebit de pur şi inocent, situat deasupra intereselor
lumeşti sau personale, lipsit de viclenii şi de vicii, devotat artei sale şi semenilor săi,
nefiind din niciun punct de vedere un om dedat vicleniilor şi minciunilor,
fanfaronadei, obtuzităţii politicii, ci mai curând un copil extraordinar de loial, de
corect, de normal, un spirit inteligent şi extrem de rezonabil.
Am descoperit într-o a doua parte a prieteniei noastre că Gheorghe Dăncilă
face o figură aparte, dacă nu chiar singulară în peisajul poeziei judeţene şi chiar
transilvane. La el, sacrul şi profanul sunt ingredientele imaginare ale întregului său
travaliu poetic. Conceptele cheie ale poeziei sale care însumează peste douăzeci de
volume, sunt zbaterea, durerea, jalea, sângele, uitarea, singurătatea, resemnarea,
tristeţea, jertfa, teama, regretul, deşertăciunea, resemnarea, suferinţa, zbuciumul,
răzvrătirea, scrumul, dragostea, trecerea implacabilă spre un dincolo, care sunt
contrabalansate de altele de tip religios cum ar fi credinţa, iubirea, rugăciunea,
bunavestirea, binecuvântarea, călăuzirea, încrederea, mângâierea, pocăinţa,
isbăşirea, lumina lină, bucuria, spălarea de rele, mărturisirea, adevărul şi evident,
Dumnezeu. Citind poezia lui Dăncilă te simţi pelerin pe cărările lumii, pe calea
inimii, a luminii, dar şi pe cea a liantului care ţinea lumea în echilibru, îi dă forţă,
farmec, magie – dragoste. Erosul cu întregul său evantai de trăiri ocupă întinse
latifundii în poezia lui Dăncilă. Rar mi-a fost dat să întâlnesc un poet care să cânte
sau să descânte cu atâta forţă de sugestie farmecul diabolic al femeii. Pentru el,
poemele cu temă erotică se nasc cu o repeziciune uimitoare, precum vara o aversă, o
ploaie cu stropi mari. Lucrurile se petrec în cazul lui Dăncilă la fel cum ai bea o
cafea aromată sau un pahar cu vin bun. Dăncilă răstoarnă toate teoriile conform
cărora poemele cu teme erotice se scriu la tinereţe, până în cel mult 25-30 de ani,
după care cel ce le-a rescris recitindu-le nu poate crede că el a putut comite
asemenea bijuterii.
Să ne imaginăm ce e în imaginarul poetului aflat la o vârstă venerabilă. Un
haos extrem de ordonat de idei, metafore, rime, adjective, superlative. Putem spune
că e un adevărat Babilon sau corabia lui Noe. Dacă proba se rezumă la relatarea
unor fapte, emoţii, sentimente ce le însoţesc şi sunt desprinse din viaţă şi din
imaginaţie, poezia n-are de-a face cu faptele, poezia are o fulguraţie de idei, de
senzaţii, percepţii, epifaniile unei lumi, existenţe ce se conturează în imaginaţia
poetului. Dar şi în acest caz poetul trăieşte teluricul, pulsaţiile lutului, ale păcatului,
pentru ca în secunda următoare să scrie un psalm, o exorcizare de rele, de păcate.
Dar nu e de vină nimeni, ci doar imaginarul poetului, păsările care îi săgetează
văzduhul din Eul său.
Doresc să mai spun că dl Dăncilă poetul e dublat de un om extraordinar, de
un camarad admirabil, de un soţ exemplar, un tată ocrotitor, un bunic ce-şi răsfaţă
nepoţii, de o prezenţă modestă la întâlnirile cititorilor cu poezia. Să-i urăm poetului
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Gheorghe Dăncilă la împlinirea celor 75 de ani de viaţă, ani mulţi, sănătate, bucurii,
multă forţă creatoare pentru a scrie cât mai multe cărţi de poeme care să ne farmece
existenţa precară într-o lume abrutizată, duplicitară, plină de mârlănie, de
grobianism.
Aşadar, La Mulţi Ani, dragă prietene Gheorghe Dăncilă!

GHEORGHE DĂNCILĂ

Biografism
Am tot voit extremul punct spre nord
Aceasta este ţinta-mi temerară
Călătoria aspră să îmi pară
Cu logica şi visu-n dezacord
Trecut-am de fiordurile reci
Ca un viking pe mările-ngheţate
Flămând mereu de nou şi libertate
Furtuni în drumu-mi fost-au zeci şi zeci
Ţări calde s-au pierdut în orizont
Cu florile-n exotice ghirlande
Femei ca în picturile flamande
Iubiri adăugară la decont
Şi-alaiuri lungi de samba ca la Rio
Voi tot visa şi ele-mi spun adio.
22 decembrie 2014

Naşterea din absenţă
Unde ţi-ai vânturat febrilă nurii
Eu îi visez. Mi-au prevestit augurii
Pământu-ţi nou şi ceru-ţi nou să fie
Motiv de carnaval şi nebunie
În ritm de samba şi de trupuri goale
Şi-n abandon şi-n frenezii totale
Alaiul lung de-ntoarcere să treacă
Prin sihăstria-mi paradisiacă
Tăcerile-mi sub candele de stele
Să simtă îngerii trecând prin ele
Lumini să curgă albe peste lume
Şi tu ca Venus să te naşti din spume
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Spre mine să te-ndrepţi triumfătoare
Caldă şi bună de îmbrăţişare.
26 decembrie 2014

Fisc
De n-ar fi niciun dubiu şi nici risc
Iar şansa de se-ndură să mă lase
Bijuterii şi pietre preţioase
Ascunse-n carnea-ţi vreau să le confisc
Şi contestări de-ai face cu dovezi
Comoara să ţi-o vezi recuperată
Aş cere ferme garanţii de plată
Vreau tot cu frumuseţea-ţi să girezi
La-nalte foruri dacă faci apel
Să-mi fie totul o nereuşită
Ţi-aş oferi statul de iubită
Dar nu-mi cerea sigiliul din inel
De vrei eşalonări sau amnistie
Să te-adresezi în şoaptă numai mie.
3 ianuarie 2015

Fatalitate
Sentinţa tragică şi ani pierduţi
Toate ajung să-mi fie împotrivă
Sunt locuit de brute şi de sluţi
Sublimu-i pierdere definitivă
În litera-i parcursul mi-l închei
Şi nu se anulează, se aplică
Creaţia e sub teroarea ei
Sunt complexat şi covârşit de frică
Mă ţine în poziţie de drepţi
Comanda ce o dă se execută
Şi proştii ştiu şi marii înţelepţi
Cum că puterea ei e absolută
Şi chiar când se întâmplă ce-i nedrept
Umil supremaţia i-o accept.
3 ianuarie 2015
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Război
Iubirea mi-i taxată drept ruşine
Că e absurd să fac ceea ce fac
Cică sfidez poruncile divine
Că indecenţa nu-mi produce trac
Dar nu ţin cont de nicio consecinţă
Când numai nebunie îmi inspiri
Refuzuri ferme de mă ameninţă
Cer şi nesăbuinţei întăriri
Convenţii nu accept sunt prea uzate
Războiul este singurul meu drum
Îţi voi lua cetate cu cetate
Şi tot ce se petrece îmi asum
M-au fascinat ţinuturile tale
Reacţii am şi sunt perfect normale.
26 decembrie 2014

80

MARIA TOMA DAMȘA

ANA A ROMÂNIEI, UN RĂZBOI, UN EXIL, O VIAȚĂ
Ca și reginele Carmen Sylva și Maria,
regina Ana dovedește har literar în
prezentarea subiectivă a vieții sale.
Întâmplările notate cu talent de Ana au fost
scrise de Principele Radu de HohenzollernVeringen, soțul fiicei mai mari a cuplului
regal, principesa Margareta.
Cuvântul înainte este semnat de
Regele Mihai și exprimă nu numai emoția
generată de evocările reginei, ci și
recunoștința pentru devotamentul acestei
curajoase principese – de descendență nobilă
– care i-a stat alături o viață (din 10 iunie
1948).
Regele apreciază că „mulți din
strămoșii ei au avut pe umeri soarta Europei. Unii au fost eroi, iar alții
sanctificați”. Impresionant este finalul prefeței: „Dacă, după atâția ani de zile
de suferințe și așteptare, Regina simte nevoia să povestească românilor viața
ei, asta înseamnă că există în sufletul său un „mâine”.
Cartea conține douăsprezece capitole (oare întâmplător?) și anexa
Alegerea, „piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în anul 1960 de
Majestățile lor regele Mihai și regina Ana”. Cartea vizează: Copilăria,
Mama mea, Regele României, Primii ani de exil, Versoix, Prietenii,
Căsătoria catolică la Monaco, Călătoriile, Pentru România prin lume,
Familia noastră și țara.
Fascinantă este copilăria viitoarei regine: crescând lângă cei trei frați,
a devenit sportivă, serioasă, demnă, curajoasă, cumpătată. La numai
șaisprezece ani a plecat în refugiu. A urmat înrolarea „sub culorile țării [...]
natale, Franța”. „Este mândră că țara ei era tot o țară latină, tot un popor
glorios, dar care se numea România, țară pe care a purtat-o-n suflet toată
viața cu mândrie”, deși decenii a fost „închisă pentru ea”.
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Regina are șase nume: Anne Antoinette Francoise Charlotte Zita
Merguerite moștenind o parte din numele celor douăsprezece mătuși. De
mică a învățat să călărească, apoi a urmat cursurile de scrimă, de înot și de
gimnastică. De mică, îi plăcea mult să citească, lectura satisfăcându-i setea
de cunoaștere. A cunoscut bine și viața satului (Saint-Cloud va fi, ulterior,
reședința familiei), apoi a plecat la bunica după tată, la Viareggio, pentru un
an cu cei trei frați.
Revenind la Paris, și-a reluat studiile și sportul: „Prima parte a vieții
mele [...] s-a petrecut fără tulburări, liniștită, lipsită de evenimente
extraordinare, afară de pierderile financiare ale părinților mei [...] care aveau
să ne oblige, pentru toată viața, la cumpătare și modestie”. Mamei,
principesa Maria de Bourbon-Orléans, îi dedică un amplu capitol, dezvăluind
faptul că i-a marcat copilăria și tinerețea și i-a „fost alături [...] toată viața”,
fiind longevivă, (a trăit nouăzeci și șapte de ani). Era foarte puternică, bine
dispusă, curajoasă, foarte strictă, dar „cu o inimă de aur”, având simțul
umorului și picta, avea mult farmec”. La primul Război Mondial Ana a
participat direct ca infirmieră în Anglia. Cu copiii mama ei era protectoare,
dar nu și-a manifestat direct afecțiunea („Nicio îmbrățișare, sau mângâiere,
niciun sărut”), dar îi ajuta și i-a educat bine. Lipsa de afecțiune a mamei i-a
lăsat reginei un gust amar, dar spune că a învățat de la cei doi părinți să
conducă mașina, fapt ce s-a potrivit cu pasiunea Regelui pentru mașini.
Războiul a bulversat viața de familie, dar și pe a Anei. La început a
peregrinat în sudul Franței, apoi în Spania și Portugalia. Următoarea escală a
fost la New York, „spre sfârșitul toamnei lui 1940”. Acolo a urmat „un curs
de artă” și un altul „de advertising” (doi ani). Vara, lucra pentru ca să-și
plătească studiile; era vânzătoare la un magazin.
Apoi, cu permisiunea mamei, s-a înscris ca voluntară la început în
armata franceză din Maroc și Algeria, apoi în Italia și Franța, având rol de
infirmieră. De Crăciunul anului 1944, a fost „în permisie” la Paris, în
apartamentul familiei, unde a primit de la fratele său, Michel, drept cadou, un
pechinez. Cățelul a însoțit-o în ultima parte a războiului, la Luxemburg, unde
și-a întâlnit tatăl, apoi în Germania, la Sigmaringen, în castelul familiei
Hohenzollern. Atunci a văzut, pentru prima dată, Dunărea. Ca distincție
franceză, a primit în Germania „Crucea de război”. Este mândră că, din 1941
până în 1945, a petrecut patru ani pe trei continente.
După revenirea la Paris, a plecat la Londra, în Danemarca, apoi, între
1946 și 1947, a locuit în pensiunea familiei, la Paris, urmând cursuri de
pictură și de sculptură.
În capitolul Regele României, autoarea rememorează evenimentul
nunții principesei Elisabeta a Marii Britanii cu Philip al Greciei și
82

Danemarcei. Familia pregătise cu lux de amănunte cunoștința Anei cu
Regele Mihai, fără ca ea să știe. După nuntă, Mihai a plecat la București, iar
Ana în Danemarca. Au corespondat, apoi s-a stabilit nunta, dar „căsătoria
[...] prezenta încă o serie de complicații, consecințe ale obstacolului
religios”. Evenimentul a avut loc la Palatul regal din Atena, în 10 iunie 1948,
într-un cadru restrâns. Luna de miere au petrecut-o la Tatoi, aproape de
Atena, unde s-au reîntors după câteva zile.
Au plecat la Locarno, apoi la Florența, la vila reginei Elena, vila
Sparta. La scrisoarea socrului, care îi recomanda să fie „o soție exemplară”,
Ana i-a răspuns: „voi face tot ce este posibil să fiu un partener în căsnicie
mai bun decât a fost el pentru Regina mamă”.
Primii copii (Margareta, Elena și Irina) s-au născut la Lausanne, Sofia
la Atena, iar Maria la Copenhaga. Deși în Franța se obișnuia să se dea
copiilor mai multe nume, fiicele familei regale au primit doar unul, pentru a
respecta tradițiile românești.
Primii ani de exil s-au consumat într-o casă din suburbia orașului
Lausanne, foarte modestă. Într-un fel „cuplul regal peregrina între
Copenhaga și Florența, în sudul Franței, iar în vara anului 1950, s-a stabilit
în Anglia, la Bramshil, aproape de orașul Reading, într-o casă „bântuită de
fantome”. Cei doi soți prelucrau lemnul în propriul atelier de tâmplărie și
mergeau la vânătoare de iepuri. Un preot protestant le-a sfințit casa și
fantomele s-au mutat la etajul superior. Pentru a asigura familiei cele
necesare traiului Regele „a practicat [...] toate meseriile pe care le-a putut
face”... „Pentru copii, viața la țară avea un farmec aparte”.
Autoarea povestește, cu har, despre vizitele la verișori, regina
Elisabeta și Principele Philip, despre croaziera pe Marea Mediterană,
organizată de Regele Paul al Greciei (mai – iunie 1954), despre sărbătorirea
Crăciunului și a Paștelui la Florența, Copenhaga, Atena sau Londra. Din
cauza slujbei pe care Regele a găsit-o în Elveția, s-au mutat la Versoix, în
vila Fantasia, pe malul lacului Léman, unde au crescut fiicele mai mici.
După ce a urmat un curs de zbor la Santa Monica, în California, în
1959, Regele a înființat o companie de electronică și mecanisme automate,
METRAVEL, care a funcționat până în 1964, „producând elemente pentru
calea ferată, alarme şi [...] vânzând avioane de ocazie”.
Vila Fantazia este descrisă cu ochi de artist, autoarea menționând
înregistrarea mesajelor Regelui la Europa Liberă și a discurilor pe bandă
magnetică, precum și faptul că ascultau muzică clasică și urmăreau unele
emisiuni la televizor.
Un hobby comun au fost fotografiile și filmele pe 16 milimetri, care
înregistrau călătoriile, dar pasiunea Regelui era „să se ocupe de mecanică și
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de jeep-urile lui”. Astfel, la Vila Serena, unde s-au mutat ulterior, după 21 de
ani, a construit un atelier care îi adăpostește multe „jeep-uri refăcute
impecabil”.
Fetele, cu excepția ultimei, frecventau cursurile liceului „Maria
Tereza” din Geneva. Mama reginei Ana s-a mutat în 1980 cu familia
Regelui. Tot atunci Elena – Regina mamă – a vândut Vila Sparta și s-a mutat
în apartamentul „Chemin des Charmettes” din Laussane, prilej, pentru
autoare, de a o „prezenta” prin câteva referiri la faptul că „era o persoană
minunată”, că, deși trecuse prin momente foarte grele, „nu s-a plâns
niciodată”. Mai aflăm despre „discreția ei”, despre „generozitatea”,
„suferința în demnitate”, despre „căsătoria nefericită cu Carol al II-lea”,
despre „prezența prestigioasă”, eleganța și rafinamentul Reginei, despre
vasta ei cultură, despre simțul umorului.
Autoarea vorbește despre căsătoria Elenei cu dr. Robin Medforth
Mills, înalt funcționar al Națiunilor Unite, și despre căsătoria Irinei cu John
Krenger, din Arizona, a Margaretei cu Radu Duda, devenit la sfârșitul anului
1998 principe de Hohenzolern-Veringen.
După 1990, Vila Serena a devenit sediul fundației „Principesa
Margareta a României”. La 30 decembrie 1997, Regele a desemnat-o pe
Margareta la București, „să-i succeadă în drepturile dinastice”, devenind
„șeful familiei regale române”.
În capitolul Prietenii, se arată cum aceștia (doctorul Buchmann, soții
Bunny Austin – mare campion la tenis – și soția lui, „actriță care făcuse
carieră în filmul lui Hitchcooct” și Peter Howard) și faptul că făceau parte
din mișcarea „Reînarmarea morală”. Aflăm, cu acest prilej, despre istoria
piesei de teatru Alegerea. Capitolul se încheie cu o reflecție asupra a ceea ce
ne poate aduce Apusul (speranță, încredere?) după ce „comunismul venit de
la răsărit ne-a adus „frică, umilință, foamete, întuneric, teroare, izolare și
multe crime”.
Căsătoria catolică la Monaco a Regelui Mihai și a reginei Ana a
avut loc după optsprezece ani de la căsătoria religioasă de la Atena, și a fost
făcută în discreție totală.
Călătoriile dezvăluie sensibilitatea artistică a reginei. Acestea le
„dădeau forță, echilibru pentru a face față continuelor dificultăți...”, dar și
speranța că „ar fi timpul să ni se mai întâmple și bucurii bune [...], surprize
frumoase”.
Sunt evocate, cu talent, „călătoriile mai exotice” din Corsica, Africa,
America, regina regretând că nu s-a ajuns în „Asia, China, Japonia, India”, în
„Australia” sau „în Noua Zeelandă”.
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Africa a impresionat prin tradiții și cultură, rezervații, peisaje
exotice, Corsica – prin plaje, America, prin parcul național din sudul
Floridei, prin comunitățile românești, de la Los Angeles, prin colecțiile de
mașini. Prezența familiei regale în America „nu e un capitol închis”... În
Iordania, au apreciat coexistența tradiției și a civilizației; Reginei i-au rămas
„două vise de copil: caii alergând liberi și fluturii într-o parte a lumii”.
Capitolul România dezvăluie faptul că „Regele a plătit scump prin
așteptarea lui”, pentru că „așteptarea este o suferință”, dar ecoul așteptării i-a
îmbogățit spiritul, făcându-l să înțeleagă mai bine lumea, ființa oemenească
și valorile vieții. După „cinci zeci de ani de așteptare”, au mai urmat alții
„douăzeci [...] și încă zece de dezamăgire”.
Vizite scurte au făcut în țară de Paște, 1992, la Suceava, la Putna, la
București, unde admiră „catedrala ortodoxă [...] de pe o colină [...] frumoasă,
[...] foarte spațioasă” cu icoane minunate.
Întâlnirea din 1997 cu Patriarhul le-a „dat așa de multă speranță...”și
cred că „biserica are un rol foarte important în viitorul României”, deoarece
„păstrează credința și identitatea”.
Mănăstirile „sunt un capitol de primă importanță în sufletul și mintea
reginei”, pentru „omenia, generozitatea și bunătatea” maicilor și a călugărilor
(„Horezu, Tismana, Cozia, Sihastru, Agapia, Văratic, Dragomirna, Voroneț,
Sucevița, Moldovița, Curtea de Argeș, cu „grațioasa siluetă [...], atmosfera
pioasă a locului”).
Bucureștiul „este ca Parisul [...], locuri minunate de admirat, de
cunoscut”, cu o atmosferă „vibrantă, energică, colorată, amestecând accente
orientale, cu începutul unei culturi occidentale”. Acest oraș rămâne în inimă
și prin „Muzeul Satului”, prin librăria „Noi” de la Sala Dalles, prin
magazinele frumoase. Mai sunt amintite Piața Universității, Cimitirul
Eroilor.
Timișoara – văzută prima oară în 1993 – impresionează prin
frumusețe, prin aerul occidental, prin Operă, când, în 1998 a fost descoperit
bustul regelui Ferdinand. Spectacolul de la Operă i-a sensibilizat prin Poema
lui George Enescu.
Iașul „plin de atâtea monumente” i-a primit cu entuziasm la
„Sărbătoarea Sfintei Parascheva” și de Crăciunul anului 1999 „cu fiorul
credinței ortodoxe”, „cu speranța că secolul XXI va fi mai blând, mai puțin
sângeros, mai tolerant”. Clujul, orașul „monumental, în care arhit Ana a
României, Un război, un exil, o viață
Ca și reginele Carmen Sylva și Maria, regina Ana dovedește har
literar în prezentarea subiectivă a vieții sale. Întâmplările notate cu talent de
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Ana au fost scrise de Principele Radu de Hohenzollern-Veringen, soțul fiicei
mai mari a cuplului regal, principesa Margareta.
Cuvântul înainte este semnat de Regele Mihai și exprimă nu numai
emoția generată de evocările reginei, ci și recunoștința pentru devotamentul
acestei curajoase principese – de descendență nobilă – care i-a stat alături o
viață (din 10 iunie 1948).
Regele apreciază că „mulți din strămoșii ei au avut pe umeri soarta
Europei. Unii au fost eroi, iar alții sanctificați”. Impresionant este finalul
prefeței: „Dacă, după atâția ani de zile de suferințe și așteptare, Regina simte
nevoia să povestească românilor viața ei, asta înseamnă că există în sufletul
său un „mâine”.
Cartea conține douăsprezece capitole (oare întâmplător?) și anexa
Alegerea, „piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în anul 1960 de
Majestățile lor regele Mihai și regina Ana”. Cartea vizează: Copilăria,
Mama mea, Regele României, Primii ani de exil, Versoix, Prietenii,
Căsătoria catolică la Monaco, Călătoriile, Pentru România prin lume,
Familia noastră și țara.
Fascinantă este copilăria viitoarei regine: crescând lângă cei trei frați,
a devenit sportivă, serioasă, demnă, curajoasă, cumpătată. La numai
șaisprezece ani a plecat în refugiu. A urmat înrolarea „sub culorile țării [...]
natale, Franța”. „Este mândră că țara ei era tot o țară latină, tot un popor
glorios, dar care se numea România, țară pe care a purtato-n suflet toată
viața cu mândrie”, deși decenii a fost „închisă pentru ea”.
Regina are șase nume: Anne Antoinette Francoise Charlotte Zita
Merguerite moștenind o parte din numele celor douăsprezece mătuși. De
mică a învățat să călărească, apoi a urmat cursurile de scrimă, de înot și de
gimnastică. De mică, îi plăcea mult să citească, lectura satisfăcându-i setea
de cunoaștere. A cunoscut bine și viața satului (Saint-Cloud va fi, ulterior,
reședința familiei), apoi a plecat la bunica după tată, la Viareggio, pentru un
an cu cei trei frați.
Revenind la Paris, și-a reluat studiile și sportul: „Prima parte a vieții
mele [...] s-a petrecut fără tulburări, liniștită, lipsită de evenimente
extraordinare, afară de pierderile financiare ale părinților mei [...] care aveau
să ne oblige, pentru toată viața, la cumpătare și modestie”. Mamei,
principesa Maria de Bourbon-Orléans, îi dedică un amplu capitol, dezvăluind
faptul că i-a marcat copilăria și tinerețea și i-a „fost alături [...] toată viața”,
fiind longevivă, (a trăit nouăzeci și șapte de ani). Era foarte puternică, bine
dispusă, curajoasă, foarte strictă, dar „cu o inimă de aur”, având simțul
umorului și picta, avea mult farmec”. La primul război mondial Ana a
participat direct ca infirmieră în Anglia. Cu copiii mama ei era protectoare,
86

dar nu și-a manifestat direct afecțiunea („Nici o îmbrățișare, sau mângâiere,
nici un sărut”), dar îi ajuta și i-a educat bine. Lipsa de afecțiune a mamei i-a
lăsat reginei un gust amar, dar spune că a învățat de la cei doi părinți să
conducă mașina, fapt ce s-a potrivit cu pasiunea Regelui pentru mașini.
Războiul a bulversat viața de familie, dar și pe a Anei. La început a
peregrinat în sudul Franței, apoi în Spania și Portugalia. Următoarea escală a
fost la New York, „spre sfârșitul toamnei lui 1940”. Acolo a urmat „un curs
de artă” și un altul „de advertising” (doi ani). Vara, lucra pentru ca să-și
plăteaască studiile; era vânzătoare la un magazin.
Apoi, cu permisiunea mamei, s-a înscris ca voluntară la început în
armata franceză din Maroc și Algeria, apoi în Italia și Franța, având rol de
infirmieră. De Crăciunul anului 1944, a fost „în permisie” la Paris, în
apartamentul familiei, unde a primit de la fratele său, Michel, drept cadou, un
pechinez. Cățelul a însoțit-o în ultima parte a războiului, la Luxemburg, unde
și-a întâlnit tatăl, apoi în Germania, la Sigmaringen, în castelul familiei
Hohenzollern. Atunci a văzut, pentru prima dată, Dunărea. Ca distincție
franceză, a primit în Germania „Crucea de război”. Este mândră că, din 1941
până în 1945, a petrecut patru ani pe trei continente.
După revenirea la Paris, a plecat la Londra, în Danemarca, apoi, între
1946 și 1947, a locuit în pensiunea familiei, la Paris, urmând cursuri de
pictură și de sculptură.
În capitolul Regele României, autoarea rememorează evenimentul
nunții principesei Elisabeta a Marii Britanii cu Philip al Greciei și
Danemarcei. Familia pregătise cu lux de amănuntecunoștința Anei cu Regele
Mihai, fără ca ea să știe. După nuntă, Mihai a plecat la București, iar Ana în
Danemarca. Au corespondat, apoi s-a stabilit nunta, dar „căsătoria [...]
prezenta încă o serie de complicații, consecințe ale obstacolului religios”.
Evenimentul a avut loc la Palatul regal din Atena, în 10 iunie 1948, într-un
cadru restrâns. Luna de miere au petrecut-o la Tatoi, aproape de Atena, unde
s-au reîntors după câteva zile.
Au plecat, la Locarno, apoi la Florența, la vila reginei Elena, vila
Sparta. La scrisoarea socrului, care îi recomanda să fie „o soție exemplară”,
Ana i-a răspuns: „voi face tot ce este posibil să fiu un partener în căsnicie
mai bun decât a fost el pentru Regina mamă”.
Primii copii (Margareta, Elena și Irina) s-au născut la Lausanne, Sofia
la Atena, iar Maria la Copenhaga. Deși în Franța se obișnuia să se dea
copiilor mai multe nume, fiicele familei regale au primit doar unul, pentru a
respecta tradițiile românești.
Primii ani de exil s-au consumat într-o casă din suburbia orașului
Lausanne, foarte modestă. Într-un fel „cuplul regal peregrina între
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Copenhaga și Florența, în sudul Franței, iar în vara anului 1950, s-a stabilit
în Anglia, la Bramshil, aproape de orașul Reading, într-o casă „bântuită de
fantome”. Cei doi soți prelucrau lemnul în propriul atelier de tâmplărie și
mergeau la vânătoare de iepuri. Un preot protestant le-a sfințit casa și
fantomele s-au mutat la etajul superior. Pentru a asigura familiei cele
necesare traiului Regele „a practicat [...] toate meseriile pe care le-a putut
face”...„Pentru copii, viața la țară avea un farmec aparte”.
Autoarea povestește, cu har, despre vizitele la verișori, regina
Elisabeta și Principele Philip, despre croaziera pe Marea Mediterană,
organizată de Regele Paul al Greciei (mai – iunie 1954), despre sărbătorirea
Crăciunului și a Paștelui la Florența, Copenhaga, Atena sau Londra. Din
cauza slujbei pe care Regele a găsit-o în Elveția, s-au mutat la Versoix, în
vila Fantasia, pe malul lacului Lémam, unde au crescut fiicele mai mici.
După ce a urmat un curs de zbor la Santa Monica, în California, în
1959, Regele a înființat o companie de electronică și mecanisme automate,
METRAVEL, care a funcționat până în 1964, „producând elemente pentru
calea ferată, alarme si [...] vânzând avioane de ocazie”.
Vila Fantazia este descrisă cu ochi de artist, autoarea menționând
înregistrarea mesajelor Regelui la Europa Liberă și a discurilor pe bandă
magnetică, precum și faptul că ascultau muzică clasică și urmăreau unele
emisiuni la televizor.
Un hobby comun au fost fotografiile și filmele pe 16 milimetri, care
înregistrau călătoriile, dar pasiunea Regelui era „să se ocupe de mecanică și
de jeep-urile lui”. Astfel, la Vila Serena, unde s-au mutat ulterior, după 21 de
ani, a construit un atelier care îi adăpostește multe „jeep-uri refăcute
impecabil”.
Fetele, cu excepția ultimei, frecventau cursurile liceului „Maria
Tereza” din Geneva. Mama reginei Ana s-a mutat în 1980 cu familia
Regelui. Tot atunci Elena – Regina mamă – a vândut Vila Sparta și s-a mutat
în apartamentul „Chemin des Charmettes” din Laussane, prilej, pentru
autoare, de a o „prezenta” prin câteva referiri la faptul că „era o persoană
minunată”, că, deși trecuse prin momente foarte grele, „nu s-a plâns
niciodată”. Mai aflăm despre „discreția ei”, despre „generozitatea”,
„suferința în demnitate”, despre „căsătoria nefericită cu Carol al II-lea”,
despre „prezența prestigioasă”, eleganța și rafinamentul Reginei, despre
vasta ei cultură, despre simțul umorului.
Autoarea vorbește despre căsătoria Elenei cu dr. Robin Medforth
Mills, înalt funcționar al Națiunilor Unite, și despre căsătoria Irinei cu John
Krenger, din Arizona, a Margaretei cu Radu Duda, devenit la sfârșitul anului
1998 principe de Hohenzolern-Veringen.
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După 1990, Vila Serena a devenit sediul fundației „Principesa
Margareta a României”. La 30 decembrie 1997, Regele a desemnat-o pe
Margareta la București, „să-i succeadă în drepturile dinastice”, devenind
„șeful familiei regale române”.
În capitolul Prietenii, se arată cum aceștia (doctorul Buchmann, soții
Bunny Austin – mare campion la tenis – și soția lui, „actriță care făcuse
carieră în filmul lui Hitchcooct” și Peter Howard)și faptul că făceau parte din
mișcarea „Reînarmarea morală”. Aflăm, cu acest prilej, despre istoria piesei
de teatru Alegerea. Capitolul se încheie cu o reflecție asupra a ceea ce ne
poate aduce Apusul (speranță, încredere?) după ce „comunismul venit de la
răsărit ne-a adus „frică, umilință, foamete, întuneric, teroare, izolare și multe
crime”.
Căsătoria catolică la Monaco a Regelui Mihai și a reginei Ana a
avut loc după optsprezece ani de la căsătoria religioasă de la Atena, și a fost
făcută în discreție totală.
Călătoriile dezvăluie sensibilitatea artistică a reginei. Acestea le
„dădeau forță, echilibru pentru a face față continuelor dificultăți...”, dar și
speranța că „ar fi timpul să ni se mai întâmple și bucurii bune [...], surprize
frumoase”.
Sunt evocate, cu talent, „călătoriile mai exotice” din Corsica, Africa,
America, regina regretând că nu s-a ajuns în „Asia, China, Japonia, India”, în
„Australia” sau „în Noua Zeelandă”.
Africa a impresionat prin tradiții și cultură, rezervații, peisaje
exotice, Corsica – prin plaje, America, prin parcul național din sudul
Floridei, prin comunitățile românești, de la Los Angeles, prin colecțiile de
mașini. Prezența familiei regale în America „nu e un capitol închis”... În
Iordania, au apreciat coexistența tradiției și a civilizației; Reginei i-au rămas
„două vise de copil: caii alergând liberi și fluturii într-o parte a lumii”.
Capitolul România dezvăluie faptul că „Regele a plătit scump prin
așteptarea lui”, pentru că „așteptarea este o suferință”, dar ecoul așteptării i-a
îmbogățit spiritul, făcându-l să înțeleagă mai bine lumea, ființa oemenească
și valorile vieții. După „cinci zeci de ani de așteptare”, au mai urmat alții
„douăzeci [...] și încă zece de dezamăgire”.
Vizite scurte au făcut în țară de Paște, 1992, la Suceava, la Putna, la
București, unde admiră „catedrala ortodoxă [...] de pe o colină [...] frumoasă,
[...] foarte spațioasă” cu icoane minunate.
Întâlnirea din 1997 cu Patriarhul le-a „dat așa de multă speranță...”și
cred că „biserica are un rol foarte important în viitorul României”, deoarece
„păstrează credința și identitatea”.
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Mănăstirile „sunt un capitol de primă importanță în sufletul și mintea
reginei”, pentru „omenia, generozitatea și bunătatea” maicilor și a călugărilor
(„Horezu, Tismana, Cozia, Sihastru, Agapia, Văratic, Dragomirna, Voroneț,
Sucevița, Moldovița, Curtea de Argeș, cu „grațioasa siluetă [...], atmosfera
pioasă a locului”).
Bucureștiul „este ca Parisul [...], locuri minunate de admirat, de
cunoscut”, cu o atmosferă „vibrantă, energică, colorată, amestecând accente
orientale, cu începutul unei culturi occidentale”. Acest oraș rămâne în inimă
și prin „Muzeul Satului”, prin librăria „Noi” de la Sala Dalles, prin
magazinele frumoase. Mai sunt amintite Piața Universității, Cimitirul
Eroilor.
Timișoara – văzută prima oară în 1993 – impresionează prin
frumusețe, prin aerul occidental, prin Operă, când, în 1998 a fost descoperit
bustul regelui Ferdinand. Spectacolul de la Operă i-a sensibilizat prin Poema
lui George Enescu.
Iașul „plin de atâtea monumente” i-a primit cu entuziasm la
„Sărbătoarea Sfintei Parascheva” și de Crăciunul anului 1999 „cu fiorul
credinței ortodoxe”, „cu speranța că secolul XXI va fi mai blând, mai puțin
sângeros, mai tolerant”.
Clujul, orașul „monumental, în care arhitectura impune respect și
arată forța spiritualității noastre” a fost cunoscut prin muzee și alte instituții
culturale.
„Alte locuri și alți oameni” i-au întâmpinat la Ploiești, Pitești, Brăila,
Galați, Constanța, Tulcea, Buzău, Petroșani, Reșița, „Brașovul cu Poiana
lui”, Arad, „Cimitirul vesel” din Maramureș, Oradea, Târgu-Jiu. La
Techirghiol „Regele voia să vadă capela copilăriei lui, salvată de credincioși.
Pentru inima lui a fost ceva cu totul special”. „Delta e frumoasă prin ea
însăși [...], să o protejăm”. De neuitat au rămas și Sibiul, Sighișoara, SatuMare, Bârlad, Tecuci, Râmnicu-Vâlcea, pentru că „sunt multe colțuri de rai
în țara noastră...”.
Restabilite speranțele, Regele reușește, după 1990, să facă loby
Pentru România prin lume pentru integrarea în NATO, pentru buna
înțelegere cu Spania, cu Anglia, cu Franța, cu SUA. Memorabilă, pentru
Rege, a rămas vizita la Vatican, după ce Papa Paul al II-lea a vizitat
România. Regina descrie cu ochiul artistului „palatul papal”: „Somptuoasă și
grandioasă, fațada e ca o carte de vizită și ca un simbol”, spre deosebire de
spatele palatului modest și auster... Din catedrală rămâi cu imaginea operei
lui Michelangelo, Pieta...”.
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Vizita în Statele Unite, cu ocazia festivalului românesc organizat de
ziarul „Ziua” pe Wall Street din New York, amintește de vizita reginei Maria
din 1926.
Familia regală a făcut și numeroase vizite private la rudele Regelui și
ale reginei din Anglia, Spania, Danemarca, dar și la cei doi înțelepți: Eugen
Ionescu și Emil Cioran. „Temele ridicate de rege [...] aparțineau prezentului
și viitorului”.
Regina își încheie cartea sub semnul Familia noastră și țara, fiindui utilă „omului iubit” prin sprijinul total și dezinteresat, pentru că „tristețea
lui există încă”.
Evocând personalitatea celor trei regine (Carmen Sylva, Maria și
Elena), Ana recunoaște: „eu nu semăn cu niciuna din predecesoarele mele”,
însă conchide: „Noi aparținem țării, iar această carte este [...] un fel de a
arăta românilor că, deși departe de ei, suntem cu ei”.
Anexa cuprinde piesa de teatru simbolică Alegerea, având personaje
– sinteză: Omul, Ușurință, Amar, Prietenul, Cântăreața și personajul colectiv
Trio-ul de bărbați. „Locul desfășurării: Pământul, Timpul: Prezent”.
Autorii (Mihai și Ana) au scris întâi piesa în engleză, în franceză apoi
în românește: „În seara aceea, am început să ne scriem viețile: viața sub
comunism, a mea în mijlocul unei lumi frivole. Și apoi, împreună, am
descoperit un personaj comun, Prietenul, care venea cu o a treia lume [...],
cea a curățeniei, a purității”.
„Finalul a venit din sufletul și mintea amândurora, stând și reflectând
împreună. Soluția era [...] iubirea”, Omul aderând la opiniile Prietenului.
Mesajul acestei cărți dezvăluie gândurile, ideile, sentimentele unei
„luptătoare” cum se autocaracterizează regina Ana, optimismului ei. De
apreciat explicațiile date la subsolul paginilor despre familiile Regelui și ale
Reginei, despre rude și prieteni, care completează fericit textul și ar duce la
închegarea biografiei celor două personalități, permițând întocmirea
„arborelui genealogic”.
În ansamblu, am putea considera aceste pagini un roman subiectiv,
reconstituind traiectoria vieții dramatice a reginei Ana, roman scris cu har și
multă înțelepciune și sensibilitate.
***
Lectura impune respect și arată forța spiritualității noastre” a fost
cunoscut prin muzee și alte instituții culturale.
„Alte locuri și alți oameni” i-au întâmpinat la Ploiești, Pitești, Brăila,
Galați, Constanța, Tulcea, Buzău, Petroșani, Reșița, „Brașovul cu Poiana
lui”, Arad, „Cimitirul vesel” din Maramureș, Oradea, Târgu-Jiu. La
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Techirghiol „Regele voia să vadă capela copilăriei lui, salvată de credincioși.
Pentru inima lui a fost ceva cu totul special”. „Delta e frumoasă prin ea
însăși [...], să o protejăm”. De neuitat au rămas și Sibiul, Sighișoara, SatuMare, Bârlad, Tecuci, Râmnicu-Vâlcea, pentru că „sunt multe colțuri de rai
în țara noastră...”.
Restabilite speranțele, Regele reușește, după 1990, să facă loby
Pentru România prin lume pentru integrarea în NATO, pentru buna
înțelegere cu Spania, cu Anglia, cu Franța, cu SUA. Memorabilă, pentru
Rege, a rămas vizita la Vatican, după ce Papa Paul al II-lea a vizitat
România. Regina descrie cu ochiul artistului „palatul papal”: „Somptuoasă și
grandioasă, fațada e ca o carte de vizită și ca un simbol”, spre deosebire de
spatele palatului modest și auster.. . Din catedrală rămâi cu imaginea operei
lui Michelangelo, Pieta...”.
Vizita în Statele Unite, cu ocazia festivalului românesc organizat de
ziarul „Ziua” pe Wall Street din New York, amintește de vizita reginei Maria
din 1926.
Familia regală a făcut și numeroase vizite private la rudele Regelui și
ale reginei din Anglia, Spania, Danemarca, dar și la cei doi înțelepți: Eugen
Ionescu și Emil Cioran. „Temele ridicate de rege [...] aparțineau prezentului
și viitorului”.
Regina își încheie cartea sub semnul Familia noastră și țara, fiindui utilă „omului iubit” prin sprijinul total și dezinteresat, pentru că „tristețea
lui există încă”.
Evocând personalitatea celor trei regine (Carmen Sylva, Maria și
Elena), Ana recunoaște: „eu nu semăn cu nici una din predecesoarele mele”,
însă conchide: „Noi aparținem țării, iar această carte este [...] un fel de a
arăta românilor că, deși departe de ei, suntem cu ei”.
Anexa cuprinde piesa de teatru simbolică Alegerea, având personaje
– sinteză: Omul, Ușurință, Amar, Prietenul, Cântăreața și personajul colectiv
Trio-ul de bărbați. „Locul desfășurării: Pământul, Timpul: Prezent”.
Autorii (Mihai și Ana) au scris întâi piesa în engleză, în franceză apoi
în românește: „În seara aceea, am început să ne scriem viețile: viața sub
comunism, a mea în mijlocul unei lumi frivole. Și apoi, împreună, am
descoperit un personaj comun, Prietenul, care venea cu o atreia lume [...], cea
a curățeniei, a purității”.
„Finalul a venit din sufletul și mintea amândorora, stând și reflectând
împreună. Soluția era [...] iubirea”, Omul aderând la opiniile Prietenului.
Mesajul acestei cărți dezvăluie gândurile, ideile, sentimentele unei
„luptătoare” cum se autocaracterizează regina Ana, optimismului ei. De
apreciat explicațiile date la subsolul paginilor despre familiile Regelui și ale
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Reginei, despre rude și prieteni, care completează fericit textul și ar duce la
închegarea biografiei celor două personalități, permițând întocmirea
„arborelui genealogic”.
În ansamblu, am putea considera aceste pagini un roman subiectiv,
reconstituind traiectoria vieții dramatice a reginei Ana, roman scris cu har și
multă înțelepciune și sensibilitate.
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ELENA COSTACHE

ALBUL MIRESEI CARE SE VEDEA ÎN OGLINDĂ.
IPOSTAZE FEMININE ÎN POEZIA AURELIEI MARIN
Gibraltar blues, antologia care însumează
versificări din toate volumele de versuri ale
doamnei Aurelia Marin, oferă o gamă largă de
încercări de (re)definire, de (re)zugrăvire a
eternului feminin, de data aceasta contemporan şi
venit din chiar viziunea generoasă a femeii. Aşa
cum era de aşteptat, este femeia care de multe ori
îşi rămâne sieşi un mister, dincolo de efortul de a
se fotografia/ diseca, fie din exterior, fie din
interior, atât cât îşi propune, dar ale cărei străfunduri
rămân de fapt intangibile pentru cititor, femeia care îşi îmbracă trăirea în tropi
picturali şi sensibili pentru ochiul necenzurat al celuilalt. De la acul de gămălie
cu care înţeapă în trecut şi iese apa vie a rememorării şi până la barosul cu care
pare că spintecă în carnea vie a închipuirii şi a (re)trăirii se simte pulsul vieţii şi
al patosului, intensitatea la care se situează vibraţia, vitalitatea existenţei. Chiar
şi moartea este mai puţin amară, este amicală, cordială, o iniţiativă a omului, o
necesitate pentru împlinirea ultimă. Nu este o poezie a interiorizării, ci una a
exaltării, a comuniunii, a deschiderii.
În fond, cum este femeia Gibraltar blues-ului? O femeie veşnic tânără
(doar la conferinţă se vorbeşte despre femei îmbătrânite şi însemnele care o
însoţesc pe vorbitoare sunt ,,cuvântul şi Marea Eşarfă cu cruce la gât”, p. 83),
neatinsă de trecerea timpului, pentru care vârsta este ,,un gaz volatil” (p. 15) iar
,,pana albă” (p. 15) de pe tâmplă este imperceptibilă şi aproape invizibilă, ca şi
succesiunea de anotimpuri ale vremii şi ale vieţii. Măcinată de febra aşteptării
şi de singurătate, melancolică şi chiar obosită de viaţă, dansează inevitabilul
blues, trăind intens între versuri, muzică şi tristeţe, prea puţin mistică sau
religioasă, nereceptivă la spiritualitate, la ,,ţinutul gloduros al psalmilor” (p.
16). Nu este dominată de sensibilitate şi delicateţe (,,iadul cu toţi dracii în
amonte, îmbucătura de sânge a morţii”, p. 16) şi este vulnerabilă: ,,Piciorul
desculţ doare durerea de sine.” (p. 17) Sau este femeia care-şi găseşte alinare în
gustul fumului de ţigară, uşor demodată (,,în fusta lălâie, parcă aceeaşi de acum
douăzeci de ani”, p. 56), nervoasă, distantă, nesentimentală, ajunsă aşa probabil
94

din secătuirea vieţii din ea şi din eşec, care oferă ţigări groparilor şi-şi află
tihna în regret şi în groapa proaspăt săpată probabil pentru iubitul ei mort: ,,Mam sacrificat, l-am iubit!” (p. 56) Este femeia care în lipsa altcuiva îşi plimbă
umbra pe drumuri. Sau se remarcă prin ochii ei expresivi, prin ţinuta sau prin
specificul ei: femeia pe bicicletă este ,,zân-a nimănui” (p. 182), păstrându-şi
delicateţea şi senzualitatea. Şi ajunge să fie admirată chiar pentru paradoxul pe
care-l întruchipează: ,,Cât de frumoasă îi este tristeţea!” (p. 61) Este femeia
care vrea să atingă înaltele standarde ale fericirii şi chiar ale libertăţii: ,,Fiecare
cu Dumnezeul lui...” (p. 78) Anastasia este fie o ,,miliardară de mucava” (p.
69) şi ,,nevăstuică descuamată de împopoţonări/ şi formalism uman” (p. 69),
poliglotă, asexuată, fie masculină sau doar nu prea feminină sau prea modernă,
rujată intens ,,ca după apocalipsă”. (p. 69) Anastasia poate fi şi poezia,
imaginaţia, harul poetic, muza care face posibilă o nouă perspectivă asupra
vieţii, învierea, care este şi explicaţia numelui. Este iubita infidelă, aşteptată de
iubit, ,,cultivatoarea de nostalgii” (pp. 69, 75). Bocancul este simbolul
bărbatului, care nu este înşelat în aşteptări, ci este un învingător în relaţia lor,
speranţa nu este zadarnică şi îi accesibilizează întoarcerea: ,,Miloasă tare de
acest dezechilibru pe faţă arătat/ ea îşi muşcă degetele, coboară prin tavanul/
pictat, calcă peste ape, departe de munţi.” (p. 75) Strigătul lui transcende lumi:
,,Anastasiooooo... să nu mă mai minţi...” (s.a., p. 75) Feminină (,,în dantelă şi
lycra”, p. 77) şi singură (,doar vântul îi purta sâmbetele”, p. 77), năucă, femeia
dansează ca o apucată, dionisiac, complăcându-se în starea ei: ,,Îşi ocrotea
aşteptarea.” (s.a., p. 77) Sau este femeia care se individualizează prin
maternitate, prin alăptat, dragostea de copii fiind prelungită în teama ca aceştia
să nu-i reproşeze cândva insuficienta ocrotire, strigăt care dobândeşte valenţe
apocaliptice: ,,Dacă nu vă faceţi datoria, invadăm oraşul/ va fi vai şi-amar de
civilizaţia voastră inumană/ nouă ni s-a promis doar lapte de mamă!” (p. 78) În
acest context relaţia cu bărbatul este bizară pentru femeia modernă, tipică doar
pentru femeia străveche. Bărbatul este inuman şi doar bătaia este aspectul care
îl scoate din anonimat. Singura resemnare este relatarea suferinţei: ,,livide,
povesteam despre coşmaruri...” (p. 78) Dragostea din sufletul fetei nu este
împărtăşită, în alt caz, şi provoacă suferinţă şi o schimbare totală: ,,orgolioasa
fată devenise o tenace cerşetoare.” (p.159) Apare şi imaginea femeii pedepsită
să lucreze la pod (care poate fi asociat chiar cu celebrul canal al morţii din
comunism). Bărbatul este doar supraveghetor al lucrării. Femeia se
individualizează arghezian prin unghii, care sunt ascuţite dar ustensilele sunt
pentru o lucrare internă, nefiind exclusă posibilitatea ca podul să fie o creaţie
feminină, a interiorului, a personalităţii. Totul devine în final doar un alzheimer
total. Unghiile sunt tăiate ca cele care provoacă răul. Ideea de călătorie este
asociată şi cu cea de drum impus, din care este exclusă libertatea, unde se pune
şi problema evanghelică a iertării. Se observă contrastul dintre rochiile
feminine şi bocancii pe care îi poartă femeile, ceea ce duce cu gândul din nou
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la închisoarea femeilor, a femeii-deţinută (poate fi şi simbolul femeii împlinită
doar parţial în viaţă). Lipsesc gratiile (prezente în alt context) iar impresia este
ambiguă: ,,Se cânta marşul nupţial?...” (p. 86) Aici bărbaţii sunt cei care se
manifestă religios şi presară bilete cu citate din Scriptură în drumul parcurs
ulterior de femei, care par străine de gestul lor: ,,Un simplu gând despre
nemurire/ ne-ar fi îngrozit.” (p. 87) Visul nocturn şi visarea diurnă au un rol
esenţial în viaţa femeii mature: în vis redevine şcolăriţa din trecut, purtată pe
scena vieţii, ca o marionetă, de Făcătorul de vise, de Ocrotitorul de iluzii sau
de Închipuit, dar simţirea rămâne tristă: ,,Presimţeam că ceva din oraşul iubirii
murea.” (p. 97)
Între ipostazele în care apare femeia se remarcă cea de scriitoare, poate
dublul femeii care scrie versurile (,,Hârtia îngălbenită, creionul deasupra/
ceaşca în care zaţul şi pioasa duminică/ în rasa ei s-au închegat afebril”, p. 17),
pentru care plăsmuirea altei lumi imaginare are un întreg ritual şi al celei care
priveşte cu pietate cuvintele: ,,mă las în genunchi.” (p. 17) Autoarea îşi asumă
riscul Feminităţii: ,,Mi-am asumat riscul Feminităţii de a se arunca/ pe
fereastră spre aventura altei ferestre deschise.” (p. 127), adică deschiderea spre
poezie. Feminitate poetică este o adevărată ars poetica a autoarei: ,,Nevăzutul
prins în obloane de stihuri” sună arghezian. Se remarcă dificultatea scrierii:
,,forţa unei vedenii se încăpăţâna să urce versul alb.” (p. 127) Procesul scrierii
este redat detaliat: ,,Înfăşurată în brusturi la răni adâncite în gânduri/ am trecut
mări şi ţări spre arhipelagul speranţelor;/ mişunau acolo vânturi păcătoase,
lacăte închise,/ cu rugă în genunchi am pătruns cochilia trudei.” (p. 127) Fetiţa,
căreia cunoaşterea îi este accesibilizată în timp, creşte şi se maturizează din
toate punctele de vedere până la femeia care adună pentru sine, arghezian, o
sigură avere (,,grăunte cu grăunte/ pe vemea când poemele păreau să ţină de
foame”, p. 26), femeie a cărei privire surprinde totul în jur, care ştie să-şi
învingă chiar şi teama. Apare în poezie şi mireasa, a cărei nuntă nu se
finalizează, este un proces întrerupt, derulat parţial. Nunta este nu doar
întârziată, ci şi curmată brusc de fatalitate, când totul se destramă dureros şi se
petrece altfel decât a fost proiectat: ,,Piciorul pe frână şi ţipătul sub voal.” (p.
121) Rămân doar lumânarea şi imaginea permanentizată în sufletul femeii,
adică ,,albul miresei care se vedea în oglindă” (p. 121), când mirele devine
Mirele, altul, neaşteptat, când împlinirea în nuntă se petrece doar dincolo, unde
nu mai există bariere pentru dragoste şi împlinire. În alt context, tot al nunţii
ne-mplinite (sună barbian), bărbatul moare iar femeia simte în suferinţă
chemarea lui nupţială (,,Vino, femeie, adu-ţi perna/ să te întinzi lângă mine
umplută cu linişte!”, p. 161), căci i-a rămas fidelă până în moarte: ,,rochia de
mireasă avea acum poalele arse,/ pantofii cu şireturi în cruce pentru altar/ îi
purtase cununia alteia mai norocoase.” (p. 161) Fetiţele care se joacă în
copilărie cu păpuşile se întâlnesc mature şi căsătorite: ,,S-a vorbit despre vezică
biliară, sarcini, chimioterapie şi încleştări în sânul familiei” (p. 110), adică
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despre boală, maternitate şi dragoste. Suferinţa femeilor se imprimă şi
păpuşilor, care ,,plângeau aşa/ cum nimeni nu a plâns vreodată.” (p. 110)
Bucuria şi împlinirea (fericirea) trebuie să caracterizeze femeia de-a lungul
întregii ei vieţi: în copilărie, în adolescenţă şi la maturitate.
Mirosul bacovian de abator, canicula, ploaia, apa (care ia aici forma
oceanului, a nemărginirii, se observă chiar şi ,,proximitatea mării cu moartea”,
p. 34) şi imensitatea zăpezii care pare să înghită, să absoarbă totul, sunt
prezente şi în poezia douămiistă a femeii. Decorul pare şi el, uneori, bacovian:
,,Incurabili trec/ prin toamnă aceiaşi cocori. În panică orele!/ Ce complicat
apare septembrie!” (p. 37) Cocorii şi chiar pescăruşii par să aibă aici rolul
corbilor din poezia lui Bacovia şi doar porumbeii mai păstrează ceva din
naturaleţea lor. Dar este o lume în care plânsul este descurajat: ,,Stai locului şi
nu mai plânge!” (p. 36) Amiaza rămâne timpul care facilitează creşterea în
intensitate a tristeţii. Lumina însăşi, chiar dacă nu este văzută blagian, este un
obstacol, dispare în timp şi este doar o punte de trecere spre întuneric, spre
moarte, care face posibilă simţirea tainei. Oglinda este suport pentru lacrimi
(,,oglindă pătată de lacrimi”, p. 52), are capacitatea de a se autodistruge şi
odată cu ea şi lumea ei (,,oglinzi sinucigaşe”, p. 54), indică imperfecţiunile şi
modul în care pot fi remediate pe chipul femeii, eternizează imaginea tinerilor
îndrăgostiţi şi accesibilizează chiar marea trecere, adică ,,albul miresei care se
vedea în oglindă”, albul fiind în acest context culoare de doliu.
Cum apare redată dragostea în poezia Aureliei Marin? Dragostea domină
lumea, tot cea ce înseamnă viaţă (palmierii ,,se iubesc doi câte doi în coloana/
neuitării şi a zgârceniei timpului./ Se iubesc ca să înlăture moartea.”, p. 35) şi
nu numai: ,,fac amor din născare începutul cu sfârşitul.” (p. 42) Zburătorul
rămâne un mit pentru femeia matură, o imposibilitate a închipuirii, pe care
totuşi o regretă. Dar iubirea nu este veşnică, eternă, ci există inevitabil, deseori,
un ,,exod al marilor iubiri”. (p. 35) În Iubita lui Chopin femeia blondă,
seducătoare rămâne singură după plecarea polonezului şi, dincolo de plânsul
inutil şi disperat al femeii, hotărârea lui este definitivă. Noaptea este şi timpul
despărţirii: ,,noaptea care nu a mai plecat niciodată”. (p. 98) Iubirea lor stârnise
gelozie (,,mă învăluie gelozia şi le bat în ţeavă”, p. 95) şi de dincolo răspunsese
doar un vals vindecător. În alt context, alături de despărţire, apar neiertarea şi
cuvintele aruncate între foştii iubiţi ,,de parcă nimeni şi nimic nu ar fi existat”.
(p. 98) Dragostea rămâne uneori neîmpărtăşită: ,,femeile îşi căutau de sute de
ani/ bărbaţii neajunşi la căpătâiul patului”. (p. 137) Când depărtarea, distanţa
dintre îndrăgostiţi este consistentă, răvaşul, singura legătură între ei, este
resimţit ca ,,cimitirul din vorbe” (p. 49), căci doar faţă în faţă este posibilă
iubirea ideală. Bărbatul ideal rămâne visul femeilor şi dintr-un turn toate
admiră un astfel de bărbat (,,seducător candid, preţioasă lamă de pumnal”),
privind de la fereastră ,,aşa cum numai ochii femeilor ştiu/ să iubească
ireproşabil de la distanţă”. (p. 50) În dragoste se produce alteori o pierdere a
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identităţii iubitului (,,Nu ştiu cine eşti.”, p. 91), când doar iubirea îşi menţine
identitatea. Dragostea merge uneori mai departe pentru generaţiile mai vechi,
până la neputinţa trăirii fără persoana iubită. Astfel, mama şi bunica îşi
urmează soţii în moarte, la distanţe relativ mici: ,,Până în toamnă mama l-a
urmat obosită de frig.” (p. 100) De sus, aceştia devin stele pentru muritorii
dragi: ,,ca să se uite la noi din când în când.” (s.a., p. 101) Femeia cere
fidelitate în dragoste: ,,Şi totuşi,/ în genunchi te implor să-mi arăţi/ că deşi îţi
atârn ca o piatră de gât,/ vei rămâne începutul fără sfârşit!” (p. 116) Deşi
bărbatul este ,,obosit de înfruptări binecunoscute mie” (p. 160) şi se simte liber
în relaţie: ,,Pleci şi te-ntorci cum vrei, de unde vrei.” (p. 165) Infidelitatea lui
amplifică suferinţa dragostei iubitei (,,Mi-ai dat atâtea prilejuri să mă detest!”,
p. 165), căci lumea pare să fie formată doar din ei doi, ei reprezentând un
adevărat microcosmos. Cuvântul femeii cade greu în această împrejurare: ,,Că-i
nedreptate versul ce am scris/ să juri pe ce ai tu mai drag şi sfânt!” (p. 165) Dar
şi aici se remarcă imposibilitatea despărţirii: ,,Eram demenţi neputincioşi să se
despartă./ Rana iubirii îşi plângea de soartă.” (p. 169) Dragostea poate ajunge
chiar până la ,,netrăita iubire” (p. 160) şi chiar la despărţire (,,iubirea moare
pe-ndelete”, p.164), tot aşa cum mai înainte fusese reciprocă: ,,Băusem fiecare
din cascada celuilalt.” (p. 184) Relaţia eşuează deseori din cauza modului în
care se raportează bărbatul la dragoste, ca la a o simplă afacere amoroasă,
superficial (,,Cântă, frumoaso, pentru amândoi, cum îmi place mie,/ că lesne în
ziua de azi găseşti altă fată...”, p. 187) şi care priveşte femeia ca pe o pradă:
,,ca o panteră după gratii te-am privit.” (p. 184) Deziluzia este a femeii care
pleacă pentru a-şi curma suferinţa (,,tu ai vrut basm cu feţi-frumoşi şi a fost
odată,/ nu joc la risc şi vâlvătaie prost mimată.”, p. 187) şi bărbatul rămâne fără
sens vieţii: ,,El orbecăie prin viaţă ca o nălucă/ Orizontul în ochi o lume
frântă.” (p. 175) Femeia prinde experienţă, vrea să revină asupra unei iubiri
adolescentine dar este imposibil (,,E prea târziu, am soaţă şi copii.”, p. 186) şi
reflectă în final, ca un sfat pentru alţi neiniţiaţi în arta iubirii: ,,Adăposteşte-o
când îţi iese-n cale,/ e seva mistică a existenţei tale.” (p. 172) Dragostea pentru
celălalt culminează cu iubirea pentru fii, filială (,,verigheta mi-aduce aminte că
de-acum/ e bărbatul altei femei”, p. 142), cu admiraţia faţă de fiica devenită o
femeie practică (,,Feminitatea concentrată în viteza maşinii cu nume de cer”, p.
145) şi cu prietenia pentru Stephanie, care îşi pierde departe în viaţă minţile,
femeia simţindu-se ,,o străveche dătătoare de iubire”. (p. 107) 11
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Aurelia Marin, Gibraltar blues, Bucureşti, Ed. Tracus Arte, 20,14, 207 p.
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MUGURAŞ MARIA PETRESCU

CARMEN ELENA WATKINS – UN AUTOPORTRET DE
SUFLET
Mai rar mi-a fost dat să cunosc un om
atât de dăruit de Dumnezeu, din punct de
vedere artistic. Carmen Elena Watkins
este, așa cum a preferat să-și pună
imaginea și pe coperta celui mai recent
volum al ei de versuri, artistul cu ,,1000 de
fețe’’ (expresie utilizată aici în sensul bun
al cuvântului), acel chip și nu mască ce ni
se prezintă surâzător și optimist, ghiduș și
ușor misterios, afirmativ dar și interogativ
‒ dubitativ, expansiv până la maximum, atrăgând atenția ca un fel de
,,remember the future!’’ (,,să nu uităm viitorul!’’), după care atitudinea
interioară exprimată pe același chip se schimbă complet într-un refuz de a
mai percepe sau a mai auzi ceva, într-un răspuns de suflare (în sensul
transmiterii mai departe al unui mesaj), de lipsă de dorință de a se pune de
acord (poate o dezaprobare), meditație sau vizionarism… Și câte altele ar
mai putea fi!
Carmen Elena Watkins este o întreagă paletă de culori pentru ea însăși,
în sine însăși. Surpriza este că ea se dovedește a fi un artist complex: a făcut
balet, este designer de bijuterii, o fantezie de suflet și imaginație pe care o
produce cu mâinile sale, arta ei exprimându-se de la un real palpabil al unor
colecții (ce împletesc elementul religios, credința ei cu simboluri, hai să le
numim păgâne, zodiacale). Este vorba de ,,Cross My Heart’’ Collection sau
,,Silverhymes’’ (Colecția Silhouettes) în care ,,m-am lăsat cuprinsă de
fascinația antichității clasice, oprindu-mă la civilizația minoică. Am creat un
pandantiv care ilustrează celebra legendă a minotaurului. În plan apropiat,
fecioara trimisă ca tribut de către regele atenian Aegeus, iar în plan
îndepărtat minotaurul, aflat în centrul labirintului, construit de faimosul
arhitect Dedal.’’ (sursa: pliant de prezentare SILVERHYMES by Carmen
Watkins, Colecția SILHOUETTES). Atunci cum să nu fii curios să-i citești
și cele două volume de versuri, Vând vise (Editura ARVIN PRESS,
București, 2004, 98 pp.) și Cromatica Sinelui / The Chromatic Self (volum
bilingv tradus în limba engleză de însăși autoarea lui, Ed. SemnE, București,
2015, 75 pp.) în care artista-poetă încearcă o nouă auto-definire, o nouă
regăsire în universul visului ei.
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Până acum vreo lună în urmă, nu știam că scrie versuri. Știam doar că o
,,servise’’ un număr de ani pe muza dansului,Terpsichora. Dar se pare că
unele din cele nouă muze, Camene, cum ar fi Euterpe (muza poeziei lirice),
Terpsichora (muza dansului) și, în afară de ele, Hephaistos, au îndemnat-o la
creație, făcând-o să-și aștearnă pe hârtie gândul sufletului. Aflu, între timp,
că Elena Watkins are ceva din puterea creatoare, dibăcia, imaginația și grația
făurarului Hephaistos. Din mâinile ei ies tot felul de lucruri minunate,
asemenea celebrului colier al Harmoniei. Complexitatea artei ei, manifestată
cel puțin în 3 direcții (balet, artă decorativă și lirică) ne-o prezintă astăzi pe
Carmen Elena Watkins ca pe o poetă adevărată.
Vând vise este cartea de debut în care autoarea ne introduce într-un
univers real, dar și fantastic, încărcat de valențe filosofice. Iar acest fapt
răzbate din prima poezie, O noapte. În cel mai simplu și mai direct mod ea
ne prezintă un plan interior. ,,O noapte ne-ncepută./ O noapte cu o singură
stea –/ Stea căzătoare/ Se preface în pulbere pe-o cărare visată,/ Tăinuind-o
cuminte./ O noapte nesfârșită,/ Neagră ca păcatul,/ Care strigă sălbatic/
Născând o speranță.” (1994, p. 7). Noaptea sau nopțile devin
atotstăpânitoare, învăluitoare, nepermițând nicio zare de lumină. ,,Și nopțile
fără sfârșit,/ Fără-nceput’’ (,,XXX’’, 1994, p. 8). Pe tot parcursul cărții,
această categorie filosofică este o dovadă a felului în care autoarea vede
timpul în general vs propriul ei timp. Astfel, în toamnă, timpul expiază
părelnic, clădind anotimpul din el însuși, paradoxal, făcându-l să se
năruiască, dar și să crească, înnoindu-se din sine. Carmen Elena Watkins
scrie o poezie a constatării timpului, a observării lui ca și cum ar fi un obiect
de analizat. Și din acest timp atoatecuprinzător apar apoi elementele
componente: noaptea, toamna, seara de Crăciun, amintiri, imagini, impresii
cu care rămâi (de ex. ferigile acoperite de zăpadă, melancoliile care strivesc
o lacrimă între gene). Timpul poetei este timpul visului ei, iar senzația de
singurătate este dată de faptul că în încercarea ei de a-și ,,regăsi memoria’’
(dar nu pentru că ar fi uitat ceva, ci pentru a se regăsi pe sine ab origine),
poeta este copleșită de o singurătate pe care și-o strigă neputincioasă:
,,Pornesc împleticindu-mă/ În calea întunericului,/ Mă ciocnesc de un vis/ Șii spăl urma de pe trup/ Într-o lacrimă./ Se lasă o tăcere interminabilă/ Pe
măsură ce înaintez/ În noapte.’’ (Decepție, 1996, p. 14). Visul ei nu e vis, ci
o realitate apăsată de ,,o tăcere interminabilă’’ în care nici umbra nu mai
există: ,,O parte din mine/ Nimic n-o mai atinge; Acea parte căreia nu-i pasă/
Că și-a pierdut umbra./ Aș dori să mai arunc o privire/ Prin ținutul
amintirilor,/ Doar cât să-mi regăsesc memoria. (Decepție, 1996, p. 14).
Astfel, Timpul, cu unitatea lui de măsură, noaptea, ajunge să fie o obsesie.
Poate că nu întâmplător în Meditație, 1982, p. 29, Carmen Elena Watkins dă
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definiția unor subdiviziuni ale timpului, acesta din urmă văzut in macro.
Astfel asfințitul ,,E amar și veșnic,/ E sublim și tăcut,/ E limpede și
dureros...’’, noaptea ,,E tristă dar calmă,/ E pătimașă dar amorțită,/ E senină
dar înghețată...’’.
Poezia Elenei Watkins este o poezie de introspecție, de auto-analiză
brodată pe tema trecerii inexorabile a timpului. De exemplu, ploaia nu face
decât să aducă prin picăturile ei lacrimi și singurătate în suflet: ,,A-nceput să
plouă pe dinăuntru/ Cu stropi mari/ De inimă rănită.../ Atâta singurătate’’
(Întrebare, 1984, p. 27), pe când ochii se vor reflecta în lumina sufletului
într-o iubire pierdută și regretată din trecut.
Vând vise a fost publicată în 2004, dar poeziile au fost scrise cu mult
înainte: 1994, 1995, 1996, 1997, 1984, 1987. Un fin observator, care notează
cu sensibilitate până și senzațiile fizice (de frig, de exemplu), detalii pictate
liric în stil de tablou realizat în manieră impresionistă, de peisaj citadin
(cunoscut sau nu), o imagine scrisă într-un stil alert, scurt, de telegramă ,,Cer
întunecat scăldându-mi insomniile;/ Melodii obositoare răzvrătindu-se-n
suflet;/ Fețe reci înghețându-mi privirea;/ Întrebări neînțelese închise-ntr-un
gând;/ Frig cenușiu poposit în palme;/ Urme vechi așternute-n memorie;/
Entuziasm furios ascunzând neputința;/ Mărturisiri naive colorate strident;/
Vânt șerpuitor amestecând sentimentele;/ Vorbe împletite înmugurind
speranțe;/ Singurătate supusă de tirania obișnuinței;/ Vise lipicioase târânduse dinspre inimă;/ Gânduri brutale revoltându-mi mândria;/ Plictiseli ironice
numerotându-mi clipele;/ Zâmbete stângace gâdilându-mi obrajii;/ Zile
istovite amorțindu-mi dorințele;/ Viață anapoda, ridicolă, mică…” (Zi
anapoda, 1995, p. 17). Rămânem în același registru al introspecției, ceea ce
ar prefigura viitorul volum despre complexitatea sinelui compozit. Și de aici
cromatica de idei care o exprimă: timp (noapte, toamnă, clipe, Crăciun),
frânturi de imagini, neputințăîn a-și exprima dorințele, o scufundare în
adâncuri, în apele tulburi ale sufletului, o dorință acută de a se pierde în
adâncurile sinelui: ,,Urmărită.../ De ochi aprinși –/ Atingeri de priviri/ De-a
lungul trupului:/ De ploi de cuvinte/ Răscolindu-mi sângele;/ De nopți
exasperante/ Multiplicându-mi dorințele/ Până când respirația devine
dureroasă.’’(Amor, 1996, p. 18). Acest volum aveasă anunțe versurile din
2015. Cartea, poezia Elenei Watkins sunt un strigăt disperat, un plâns
,,nestăpânit, gândind la Dumnezeu’’ (o rugă mută, plină de nădejde), dar și o
prăbușire în visarea sinelui: ,,Plâng privind în mine...’’ (Purgatoriu, 1994, p.
21), construcțiile poetice fiind bazate pe întrebări contradictorii, cu iz de
paradoxal ,,Și poate că moartea, aici/ Se numește culoare,/ Sau veselie.../
Deschid ochii./ Și dacă moartea de-acolo/ E viața de-acum?’’ (Dincolo,
1997, p. 22).
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Dar arta de a scrie utilizată de Carmen Elena Watkins este și una a
ludicului, folosită atât ca temă poetică, dar și ca manieră de a compune, lucru
ce dovedește forța ei de nebănuit, puterea ei de a stăpâni la perfecție și a
controla până în cele mai mici detalii arta prozodiei, o anumită cadență a
versului, o ușurință în exprimare, în punerea cuvântului perfect la locul
potrivit, a unor expresii extrem de sugestive, nicidecum de umplutură,
autoarea marșând mult pe jocul poetic. ,,Cerne universul flori/ Altoite cu
fiori/ Răsfirându-mi-le-n păr,/ Minunate flori de măr./ Eu mă pierd printre
petale/ Năruind vise pe cale.// Elefanți cu colți de jar/ Luminează vis amar./
Ei mă poartă în spinare,/ Nevăzut să mă strecoare,/ Ascunzându-mă în zare.”
(,,Mie’’, 1984, p. 28).
Cred că nu mai trebuie să demonstrăm, Carmen Elena Watkins este
vânzătoarea de vise poetice.
În prefața pe care a scris-o la Cromatica sinelui / The Chromatic Self ,
Clara Mărgineanu afirmă, printre altele, despre autoare că ar fi o poetă
,,răbdătoare’’, dar eu aș spune mai degrabă că ar fi o poetă caldă, echilibrată,
stăpână pe sine și pe sinele ei multicolor.
Volumul de față este o carte de aduceri aminte: ,,Îngerul meu/ Îmi
usucă lacrimile/ C-o fluturare de-aripă/ Și-mi susură blând la ureche/ Un
cântec de leagăn./ Apoi se strecoară cu grijă/ În inima mea/ Așteptându-mă
să cresc” (Înger, p. 12) și dialoguri tăcute, imaginare cu persoane, oameni
dragi. Poeta consideră și crede cu tărie, așa cum o dovedește acest volum de
versuri, că sufletul (sinele) întruchipează o multitudine de stări, un
caleidoscop de manifestări multiple într-una singură. Ea își definește sinele
astfel: ,,Stau pe insula/ Ce singură mi-am creat-o,/ Împlinindu-mă într-un
vis” (Interior, p. 14). Carmen Elena Watkins crede cu tărie că scrisul ei nu
este altceva decât ,,un vis încâlcit”, peste ale cărui cioburi calcă ea, răninduse, dar, în același timp, dorindu-și această rană cu ardoare și voluptate,
pentru că doar prin ea se va purifica, arta ei având rol cathartic. Dar pentru a
ajunge la acest nivel trebuie mai întâi să te cureți sufletește, rostind în șoaptă
,,o rugăciune, împletită/ Cu regrete născute din frică” (Zbor frânt, p. 18), în
acest caz frica nefiind manifestarea a priori a unei pedepse, ci speranța unei
mântuiri a sinelui împărțit în două: existența reală și zborul poeziei.
Oricare va fi ipostaza aleasă, este clar, ne spune poeta, câștigul va fi
incontestabil:o cromatică a unei lumi pure: ,,Și mă trezesc în zori/ Mântuită
de zbor și-njumătățită.” (Zbor frânt, p. 18).
Carmen Elena Watkins nu doar își așterne gâdurile pe hârtie într-o
formă poetică deosebită, ci le și traduce în limba engleză, cu o desăvârșire și
o cursivitate greu de egalat. Putem spune, fără a greși, că variantele în
această limbă depășesc uneori textul original, iar rezultatul se vede încă din
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primele pagini. Ba mai mult decât atât, finețea traducerilor aduce și o notă în
care amintirile copilăriei se amestecă într-un ton nostalgic, cu un oarecare
ludic: ,,My angel/ Dries my tears/ With a flutter of wings/ And softly pours
in my ears/ An old lullaby./ Inside my heart/ Waiting for me to grow.’’
(Angel, p. 13).O foarte bună traducere este și cea a poeziei Pustiu/ Dreary
(pp. 16-17). Traducătoarea respectă textul original, sensul poeziei, metafora
ei, ritmul, rima, fără a face rabat de la ideea de descoperire a sinelui. Poate că
atât poezia cât și versiunile ei ar trebui studiate în cadrul cursurilor practice
de ale facultăților de limbi străine. Ca filolog și traducător nu pot să nu citesc
în paralel versurile, dar mai ales varianta lor în limba engleză, tălmăcirile
fiind, în acest caz, o adevărată piatră de încercare.
Poeziile ei au subiecte variate: tata, mama, zborul frânt (care paradoxal
se va dovedi în final că nu are nimic de-a face cu o înfrângere), pustiul unui
peisaj de toamnă pătruns în suflet, nevoia de singurătate în visare, care îi
conferă parcă liniștea dinaintea marii treceri, prima ,,noapte de-nceput’’pusă
în versuri de o senzualitate deosebită, dar și cu un curaj de a mărturisi acest
moment unic (Răgaz, p. 28), poeziile de stare și definiție sau clarificare ale
unor trăiri (Zi anapoda, p. 30), nervii de toamnă (Plouă, p. 32), poeziile care
exprimă un sentiment (Tânjire, p. 42), sau de auto-definire în care sufletul se
confundă cu sinele ,,Sufletul meu e-o vioară-nlăcrimată/ Cu corzile vibrând
sub arcușul destinului” (Cântec trist, p. 44), seducția este o adevarată artă,
chiar și starea de anonimat face parte din varietatea sinelui,ca și afirmarea, ca
și orice fel de constatare a unor senzații fizice, toate acestea constituind
compozitul cromaticii acestuia, transpus de la o senzație sau trăire efectiv
fizică (,,Apune soarele peste ochii mei –/ Un amurg sângeriu/ Pătându-mi
pleoapele/ Cu proiecții de păcate fierbinți”, Arșiță, p. 58) într-o realitate
virtuală a cuvântului și a gândului, dragostea blestemată (o altfel de
experiență de viață) sau Hibernală (p. 62 )o poezie de observație, un fel de
pastel modern.
Am vrut să v-o prezint pe Carmen Elena Watkins în demersul ei literar,
cât și în cel artistic, în general. Se vede clar că de la o carte la alta a evoluat
atât ca tematică, dar și ca manieră de a scrie. ,,Te-ntorci mereu, ca o rază de
soare/ Ce mângâie fruntea unui prunc adormit/ Și-mi picuri domol pe-a
memoriei strună/ Relicve de șoapte și-un dor istovit.” (Spirit, p. 20). Desigur
că exprimarea ei a fost frumoasă și cursivă și în Vând vise,dar acum se vede,
în cea de a doua carte a ei, că a căpătat experiență, versurile s-au îmbogățit
în claritate și forță, într-o siguranță a scrisului, într-o exprimare cursivă și
deosebită a traducerii lor în limba engleză, a unei cadențe și muzicalități
riguros păstrate și redate în ambele variante ce accentuează parcă și mai
mult, de exemplu sentimentele de dragoste maternă și de duioșie,ca în acest
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caz: ,,You always return, like the light of the moon/ Tenderly touching an
infant’s forehead,/ Performing softly on a memory tune/ Relics of whispers
and a yearn unsaid.” (Spirit, p. 21). Cum să nu vorbești despre poezia și
variantele ei englezești, când ele sunt atât de expresive? Paradoxul este că,
prin scrierea acestor poeme, autoarea și-a întins singură și de bună voie
capcane lingvistice, deosebit de dificile din punctul de vedere al unui
traducător, dar pe care le-a rezolvat cu brio.
Prin această carte în care și-a dat toată măiestria literară și artistică,
Elena Watkins a abordat ovarietate de subiecte, de aici și titlul Cromatica
sinelui. Ea a încercat nu doar să se auto-definească, ci și să explice
complexitatea sinelui omenesc, de unde nu putea lipsi gândul adresat celui
care, așa cum spune și motto-ul primei cărți, îi ,,transformă într-o poezie
fiecare zi din viață”. Dar aici, reușita ei în a-i dedica soțului său, Hugh
Watkins, un acrostih, este inegalabilă atât în limba română, cât și în limba
engleză. Versurile ,,trădează” o iubire eternă și demnă de invidiat,
strălucitoare, care se reflectă în ochii lor, în sufletele lor pereche, păstrând
parfumul, candoarea și puritatea ce par a fi coborâte din vremurile lui Tristan
și Isolda:
,,Horbota pomilor în floare –
Un anotimp plin de candoare,
Gravat pe suflete pereche –
Hrisov de dragoste străveche.”
,,Heavenly lace of blooming trees –
Unfolded season filled with candour,
Gently engraved on soul-mates armour –
Hieroglyph of love and peace’’
Diafanul sufletului ei se percepe într-o atitudine de permanent inefabil.
De ce? Pentru că, parafrazând titlul celor două volume de versuri, poeta nu
se consideră altceva decât ,,o vânzătoare de vise’’ ce-și urmează drumul spre
o auto-definire printr-o Cromatică a sinelui.
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MARIAN NENCESCU
CAPODOPERE ÎN GENUL SCURT – REGIMENTUL ALB,
DE IOAN BARBU
Se scrie, dar mai ales se comentează, în
registru critic, tot mai puţin şi mai rar despre
proza scurtă, gen literar ce a făcut şcoală în
postbelic, şi în care, din păcate, tot mai puţini
scriitori contemporani perseverează. Asta poate
şi pentru că se pleacă, de regulă, de la
prejudecata, în mare parte infirmată, după care
genul scurt ar fi doar o trambulină pentru
exersarea creaţiei de largă respiraţie epică,
îndeobşte romanul, specie care, cu siguranţă,
susţine orgoliul scriitoricesc. Mergând însă pe
această soluţie facilă se uită, de pildă, că marii clasici, de la Slavici şi
Caragiale, la Rebreanu şi Anton Holban s-au desăvârşit în genul scurt, şi că,
în postbelic, mulţi romancieri au abordat distinct proza scurtă, ca pe un
exerciţiu de virtuozitate, exemplele fiind în acest sens numeroase, de la
Eugen Barbu şi D. R. Popescu, la, pe nedrept „uitatul” azi, Ştefan Bănulescu.
Cu atât mai mult, proza scurtă şi-a găsit adepţi în mediul
gazetăresc, bine aspectat în postbelic, astfel că mulţi jurnalişti de la cotidian
au prelucrat realitatea cu uneltele literatului, conferind reportajului, gen de
regulă efemer şi conjunctural în viziunea multor critici, virtuţi artistice. Din
această categorie, a jurnaliştilor scriitori, cu totul largă şi diversă şi din care
au provenit majoritatea liderilor de opinie ce au făcut şcoală după ’90,
provine şi Ioan Barbu (născut la 15 mai 1938, în comuna Corbu, judeţul Olt),
publicist la Scânteia tineretului, devenit, după 1990, gazetar independent,
director şi proprietar al primului şi al celui mai longeviv ziar liber, din
România neo-capitalistă, Curierul de Vâlcea (ce şi-a serbat anul acesta, în
2015, jubileul de un sfert de veac).
Autor al peste 35 de cărţi cu tematică diversă, majoritatea
bine primite de critică şi promovate la prestigioase manifestări de profil din
ţară şi de peste hotare, subsumate însă, ideatic, conceptului de proză scurtă,
Ioan Barbu (debutant în 1986, evident, cu reportaje apărute în antologia
Călătorie spre izvoare, publicată la Ed. Eminescu) este astăzi, la deplina
maturitate creatoare, ceea ce se cheamă o conştiinţă publică, un model literar
de raisoneur şi vizionar al cauzei româneşti, susţinută energic în mediile,
adesea cosmopolite, în care au acces ca om şi ca scriitor.
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Ca o dovadă a acestor aserţiuni este şi cel mai recent volum al
său, Regimentul alb (Ed. Destine Literare, Montreal, Canada, 2015, 204 p. cu
ilustraţii ale unui celebru ceramist catalan contemporan, Juan Panisello
Chavarria), în fapt o sinteză tematică şi ideatică a unora dintre cele mai
cunoscute şi mai apreciate cărţi ale sale, de la Bazar sentimental şi Bâlciul cu
amintiri, până la Îmblânzitorii de ape şi Un oraş pe lună. Faptul că autorul,
consecvent propriului crez literar, reia şi întregeşte teme deja expuse
publicului larg, adăugând, după caz, noi nuanţe şi interpretări, este în sine,
benefic. Cititorul deja familiarizat cu astfel de subiecte se lasă sedus, odată în
plus, de tehnica naraţiunii, impecabilă de altfel, la un scriitor şi jurnalist de
clasă.
Meritul principal al lui Ioan Barbu rămâne, aşadar,
consecvenţa cu care cultivă proza scurtă, gen suficient de încăpător pentru
toate ideile şi iniţiativele sale cultural-civice. Fibră de gazetar, înainte de
toate, Ioan Barbu provoacă cititorul oferindu-i nu doar subiecte de real
interes, cât mai cu seamă teme de reflexie, cu largi reverberaţii sociale.
Exemplare în acest sens sunt cele câteva biografii ce întregesc ciclul
inaugurat, parţial, în Un oraş pe lună (Spovedania Anei Morand) sau, într-o
variantă cvasi-completă, desăvârşit în Îmblânzitorii de ape (ciclurile Calea
soarelui, Cireşii înfloresc în ianuarie sau Forestierii). Fie că „spovedaniile”
aparţin unor oameni comuni, fie unor celebrităţi, important este grăuntele de
umanitate ce răzbate din secvenţele biografice investigate. Cu titlul subiectiv,
voi aminti aici întâlnirea de la Paris, cu personajul George (alias, scriitorul
european George Astaloş), nicăieri numit ca atare de narator, dar
ominiprezent, atunci, ca şi azi în conştiinţa multor scriitori care l-au cunoscut
şi l-au iubit („Mă socoţi geniu ? N-ai decât. Ţine minte vorba mea. Nu există
geniu fără un dram de nebunie. Pe mine nebunia m-a împins să-l înfrâng pe
diavol. Şi am reuşit… mărturiseşte George, în vreme ce povestitorul, fascinat
de Ocnele lui Astaloş, reia câteva secvenţe lirice, pe post de comentariu:
Pandele, futu-ţi şiştaru, care mi-a scopit ţiparu… Suferinţe, geniu şi
nebunie, domnule, eşti tare…”, p. 57). Din acelaşi ciclu mai fac parte
povestirile Casa din Loreta, Martea la Tuzla (dedicată poetului „canadian”
George Filip, la împlinirea vârstei de 76 de ani), sau Paşaport din Germania
(în fapt, istoria unei „evadări” comune din „lagărul socialist”, dar benefică
pentru o familie de etnici germani despărţită arbitrar, timp de două decenii,
pentru infracţiunea de „omisiune de denunţ”).
Piesele de rezistenţă ale volumului, rămân povestirile
Regimentul alb (care dă şi titlul cărţii, o evocare realist-onirică a Bătăliei de
la Mărăşeşti, din data de 24 iulie 1917, când soldaţii Regimentului 32
Mircea, surprinşi în izmene, la „despăduchere” cum spune autorul, au salvat
onoarea armatei române, opunându-se, într-o încleştare la baionetă cu trupele
celebrului general August von Mackensen), ca şi Călător în Ţara Fagilor ( o
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reluare a textului Fântâna albă, din volumul Un oraş pe lună, cuprinzând
drama a 3.000 de români bucovineni, masacraţi la 1 aprilie 1941, în
localitatea cu nume omonim de pe malul Siretului, de trupele N.K.V.D.-ului,
pentru simpla vină de a încerca să treacă graniţa românească). Specific
acestor două povestiri, scrise parcă spre neuitare, este finalul deschis:
„Liniştea văzduhului e spulberată de tropote surde. Cerul a trimis sufletele
celor căzuţi pe câmpul de luptă din lunca Siretului să-mi termine povestirea.
Dulci aure, pe cai nevăzuţi, mă poartă pe drumuri din sate. Din tâmple
continuă să-mi iasă o serie de întrebări. Lasă întrebările şi scrie finalul” ( p.
119). În locul cuvenitelor concluzii, autorul preferă îndoiala. Dintr-o notă de
subsol, aparent impersonală, aflăm că „Duhul ostaşilor din Regimentul alb
rătăceşte şi azi prin satele româneşti, în căutarea caselor” (p.120).
Cu totul, din fericire, necunoscută generaţiei tinere este şi
senzaţia de foame, apăsătoare cu deosebire pentru victimele de la Auschwitz
–Birkenau, descrisă emblematic în povestirea omonimă (scrisă în memoria
Elisabetei Mandel). La unison cu foamea, înşelată sistematic de nefericitele
deţinute prin cele mai bizare obiceiuri, este şi frica, niciodată potolită, că
fiecare zi poate fi „ultima”: „Când cazanul se golea, nici vorbă să mai fie
umplut din nou. Fiecare deţinută avea momentul său pe care îl suporta cel
mai greu. Unele chiar în timpul apelului, când auzeau comanda
Dezbrăcarea!, altele după masa de prânz când, se ştia, doctorul Mengele,
însoţit de câţiva ofiţeri, făcea o nouă selecţie. Alte 33 de deţinute – numărul
era obsesia lui fixă – se îndreptau spre camera de gazare” ( p. 182).
Adesea, naratorul mizează pe contrastul între un prezent
hiperprivilegiat, prosper şi hedonist şi un trecut tragic, cum e cazul povestirii
Visul (alternând între imaginea obsesivă a părintelui mort „Lipit pe fundul
unei lăzi nenorocite, se afla un schelet cu abdomenul scobit în formă de
luntre” şi cea a unui bătrânel „cu surâsul ascuns sub o mustaţă lămâioasă”, ce
apare şi dispare brus, într-un decor futurist, reprezentat prin cabina unui
avion de linie, alături de care îşi savurează scotchul, în cursa aeriană spre
Lumea Nouă). Scrutând cele două realităţi, cea imaginară şi cea reală,
povestitorul constată uimit, că „duhul său (al tatălui – n.n.) coborâse lângă
mine. Am rămas cu paharul suspendat…” ( p. 86).
Analizat în întregime, cel mai recent volum ce poartă
semnătura lui Ioan Barbu oferă un mesaj ideatic polivalent, cu o mare
densitate de idei şi semnificaţii, care depăşesc miza unor simple reportaje, cu
substrat epic. Este o dovadă că proza scurtă, aşa cum ea practicată la ora
actuală, este departe de a-şi epuiza valenţele. Într-un veac grăbit şi afazic la
durerile altora, Regimentul alb al lui Ioan Barbu este un leac de neuitare.
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Cezar Vasilescu
Eseu cu ... diaconul catedralei literaturii române

Cu cât citesc mai mult, mă conving că
poporul român n-are conştiinţa propriilor
valori. A trebuit să treacă aproape jumătate
de veac de la moartea lui Ion Creangă, până
când, în 1938, ilustrul G. Călinescu l-a pus
în drepturi depline pe marele autor (cel care
semna deseori Kreangă sau Crengue, e fiind
în acte Ion Ştefănescu), publicându-i vestita
biografie. Dacă genialul Creangă a avut o
posteritate atât de târzie, atunci nouă,
sfârâiacilor, ni-i dat să intrăm în uitare încă din
timpul vieţii.
Românul superficial s-a mulţumit în a expedia un asemenea creator
de giuvaiericale nemaipomenite de limbă (pare un Brâncuşi al cuvintelor,
mergând la rădăcina lor mustoasă de frumuseţe şi sens) la... povestitorul
Creangă. Eroare imediată, pe care o fac şi contemporanii săi, începând cu cei
de la cenaclul ieşean Junimea („un talent primitiv şi necioplit” ‒ Iacob
Negruzzi), până la coautorul manualului revoluţionar în „şcoalele vremii”,
acel „Povăţuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică”, preotul
învăţător Gheorghe Ienăchescu, care o considera pe Tinca Vartic „foarte
mult superioară lui Creangă” (iartă-l Doamne, că nu ştie ce zice!). Ce salt
uriaş a făcut mult încercatul diacon de la „Vechiul şi Noul Testament în
prescurtare”, de la biserica Humuleştilor, până la „letopiseţul” Amintirilor
din copilărie!
Din anii timpurii de şcolire, povestitorul Ion Creangă va reţine doar
figura luminoasă a lui Isaia Teodorescu (Popa Duhu). Cu cât humor va
ironiza gramatica de atunci, ca un „cumplit meşteşug de tâmpenie” şi
„turbare de cap şi frântură de limbă”! În rest, pedagogi fără vocaţie (care
făceau „ziua noapte şi noaptea zi, jucând stos”), rar trecând pe la clasă. Chiar
mai mult decât s-ar crede, Ion Creangă nu numai că a făcut deosebirea, cum
remarca inspectorul şcolar Eminescu „între pedagogie şi dresură”, dar a
contribuit, prin „indisciplina” sa (eliminat fiind din rândul clericilor), la
trezirea unei biserici anchilozate în dogme, remarcabilă doar prin monahi cu
bărbi ca „badanalele” şi ocolirea culturii laice.
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Vestea ca de popă tuns, mersul (sfidător?!) la spectacolele de teatru,
puşcarea ciorilor de pe turlele Goliei, certurile cu socru-su şi alţi...
arhimandriţi sunt anecdotice pentru cititori, dar lovituri dure aplicate nonconformistului preot (se pare că „fugea el de noroc şi norocul de dânsul”).
Desigur, că în satul de baştină feciorul de oameni gospodari s-a ales doar cu
oprobiul răspopitului. La întrunirile junimii perioada de glorie a perceptului
proclamat „Anecdota primează” a cunoscut maxima strălucire odată cu
venirea lui Creangă, care-şi lansa „corozivele” sale, în funcţie de dozajul
unor glume mai fără perdea între „uliţa mică” şi „uliţa mare”.
Ca şi Eminescu, Creangă a cunoscut maxima prolificitate între anii
1875 şi 1883 (faptul că numai în 8 ani s-au realizat asemenea creaţii
nemuritoare, ţine mai multe de miracol). Nebunia poetului (în condiţii
tenebroase neelucidate), din 1883, va avea drept consecinţe şi punerea
tocului şi călimării deoparte de către humuleştean. Chiar morţii Luceafărului

(„fără tine sunt străin”), Creangă i-a rezistat 200 de zile.
Cum bine remarca Savin Bratu, în temeinica sa carte Ion Creangă
(Editura Tineretului, 1968), se ajunsese la rafinament absolut în „prelucrarea
crengiană a poveştii date”, în contextul unei jovialităţi haioase şi erudite. De
aici senzaţia superficială a unora că aşa ceva ar fi putut scrie şi ei ?! Dar în
„Esul nostru cel oropsit”, vor rămâne celebre recitalurile ad-hoc de umor,
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chiolhanurile stropite cu cofe de vin („aşa mănâncă şi bea românul
adevărat... nu ca fârlifuşii de pe la târguri”), cochetarea cu cele „politicale”,
totul culminând cu o operă de unicitate şocantă („Nu te lasă inima să taci,
asurzeşte lumea cu ţărăniile tale”). La 45 de ani i se spunea „moş Creangă”,
Mite Kremnitz îi tradusese în germană două poveşti, „România Jună” de la
Viena îl alesese membru de onoare, iar manualul său „Povăţuitoriu” se
editase în zeci de ediţii.
Cochetând cu o numerologie facilă, să menţionez că Ion Creangă a
debutat cu poveştile „Capra cu trei iezi” şi „Soacra cu trei nurori” (1875) şi
şi-a încheiat opera cu „Cinci pâini” (1883), iar „Amintirile” – partea a patra,
i-au fost publicate postum. O serie fastă de 3, 4, 5, consolidând un prozator
unic, de un farmec neegalat încă...
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

DESPRE NEVOIA DE RAŢIONALIZARE A
ENTUZIASMULUI

La finele unui concert simfonic de Wagner, în Viena aplauzele au ţinut
jumătate de ceas şi au căzut în sală şi în urechile ascultătorilor, asemenea
unei ploi torenţiale. În acelaşi moment, în spatele cimitirului, trupuri fragede
de morţi aşteptau plini de spasm mângâierea razelor soarelui, precum şi
mireasma caldă a humei. Cât paradox e în glorie şi putregai, câtă jalnică
visare! Nimic din spectacolul existenţei n-ar trebui să mă mai încânte!
Fascinaţia funebră a fiinţei nu trezeşte în mine decât dezamăgire.
Acelaşi etern reînceput al decăderii, aceeaşi formă de aruncare flămândă în
derizoriu, acelaşi gust amar al vagului, acelaşi farmec profund al disperării.
În afara decepţiei universale, nimic nu mă mai poate mişca în vederea
începerii vreunei acţiuni. Peste tot inutilitatea, domnia ineficienţei oricărei
activităţi lumeşti. Şi cum să nu simt aceasta, câtă vreme entuziasmul feeric
cu care pornim în viaţă ne este astătzi la fel de patetic precum bocetul
stresant al unui parastas.
Degeaba se plânge la punerea în groapă, la fel, degeaba se râde şi se
veseleşte la punerea unei temelii, fie de casă, de familie, de şcoală, de popor
etc. Stăpânirea viermelui vremelniciei face totul o apă şi-un pământ. Pe
cântarul timpului, atât de crunt în indiferenţă, şi atât de rece în obiectivitate,
râsul şi plânsul nu valorează nimic. Să ne ferim a crede cu statornicie în
viitor şi să nu mai venerăm atâta neputinţele trecutului! Ambele sunt de fapt
forme sterile de venerare a decepţiei. Un cult mistificator al iluziei, un fel de
credinţă în eterna Maya, chiar dacă, ce-i drept doar la nivel inconştient. Ceea
ce ar sparge lumea din visarea-i comodă ar fi, probabil, privirea decăderii
finale cu luciditate.
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Însă, cu incisiva ei tulburare, realitatea plesneşte în ochii muribunzi ai
visătorului, ca un trăsnet. S-a spart oul oniric şi cuibul de monştri şi de clovni
ieşiţi din pârga elanului virilităţii şi-a început invazia prin conştient. Visele
ne sunt fugărite prin haosul virtualităţii, de coşmarul hâd al nesomnului şi
lucidităţii. Să nu ne dorim dar, niciodată, recunoaşterea definitivă a
inutilităţii! Cu toţii suntem captivii tăcuţi ai cugetării nefaste, cuprinşi de la
începuturi unei fatale dezmierdări de sine. Nu trebuie dar să ne amăgim cu
frământarea entuziasmului fiinţării! Tot ce inima şi gândul nostru pofteşte în
afara sinelui este o isterie a neajunsului. Cu cât se coace în noi dorinţe de
neînchipuit şi de neîmplinit, cu atât eşecul final în faţa realităţii creşte şi
tinde a fi o tragedie existenţială. Îndemnul budhist de a renunţa la fructul
faptei îşi găseşte astăzi, mai mult ca oricând, utilitatea. Aceasta nu presupune
însă cufundarea în meditaţie şi în extazul inutilităţii, în venerarea inacţiunii
ori resemnarea în vacuitate.
Totul trebuie făcut în normele bunului simţ şi în afara aplauzelor mulţimii.
De altfel, recunoaşterea meritelor unui individ de către ceilalţi indivizi, pare
a nu avea sens într-o lume în care egoismul raţional-individual, legea
selecţiei naturale şi lupta pentru supravieţuire sunt legi de convieţuire interumană. Orice formă de progres fie material, fie spiritual, trebuie întâmpinat
cu cea mai feroce neîncredere, cu un scepticism organic, de fier. Să nu
credem în nimic nou ce ni se pare a fi mai bun, nici să glorificăm căderile
trecutului. De altfel, coborârea în abisul fărădelegii, al „îngerului
prealuminat”, n-a durat decât o clipă. Practic, a fost o teleportare mitică a
Aproapelui cel mai apropiat în Departele cel mai îndepărtat. Conştiinţa
iubirii fiindu-i anihilată, regretul căderii transformându-i-se în revoltă,
îngerul căzut se va înnăbuşi în propria-i cădere, autonimicindu-se.
Dar nici măcar conştiinţa finititudinii noastre n-ar trebui să ne mai încânte.
La început, conştientizarea acestei forme de nihilism pare a ne gâdila
orgoliul, dar nevoia de negare nu trebuie să ne părăsească nici în culmile
fericirii. În naivitatea lui, Sf. Apostol Petru, sub mirajul extazului luminii
taborice, cere să facă trei colibe: una pentru Moise, una pentru Ilie şi alta
pentru Iisus, cel schimbat atunci la faţă. Dar naivitatea lui izvorăşte din o cu
totul altă cauză, având în acel moment revelaţia inutilităţii şi a zădărniciei
lumeşti, el doreşte să contemple clipa transfigurată în eternitate, prin
prezenţa descoperirii Lui Dumnezeu pe Muntele Tabor. Groaza ce l-a
cuprins atunci era aceea că înseşi conştiinţa fiinţei lui luase parte la un
adevăr tulburător: în afara divinităţii totul este zadarnic, inutil, un simulacru
de existenţă, o artificială esenţă. Ceea ce contează cu adevărat în eternitate
este doar El, izvorul eternităţii, Dumnezeul-Lumină care mai apoi i se
descoperă Sf. Apostol Ioan în pustiul peşterii din Pergam, ca fiind Cuvânt
sau sabie cu două tăişuri.
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Drama ce se descoperise atunci, celor trei apostoli (Petru, Iacob şi Ioan),
vizavi de irealitatea lumii văzute, se asemănă cu ceea ce budhiştii au afirmat
prin revelaţiile profetului lor Gautama: „totul este iluzoriu” şi deci „totul este
suferinţă”. La fel, li s-a descoperit şi preoţilor hinduşi că doar atman-puruşa,
sufletul primordial, este ceea ce contează, că totul tinde spre acesta din urmă
şi că în afara lui totul este Neant, Nefiinţă. În afara Lui, totul este amăgire, o
continuă atragere în lanţul karmic, o închidere în cădere. Vom merge dar cu
îndoiala în suflet, arzând orice efervescenţă nestăpânită a inimii, orice
creştere fără sens a entuziasmului juvenil? Toată această împotmolire în
rostuirea de sine a fiinţei este chiar slobozirea nejustificată a virilităţii, o
descătuşare a trupului fără consimţământul real şi ferm al spiritului.
Desigur, războiul conştiinţei cu poftele de nestăvilit ale Sinelui din
inconştient şi cu fertilitatea sfârtecată a hormonilor şi a cărnii este chinuitor
de indecent. Asemenea unei strângeri de menghină, acest război nevăzut
determină o suferinţă colosală la nivelul fiecărui individ, de altfel, o suferinţă
care se aseamănă chiar şi cu Răstignirea. Întrucât trecerea de la o stare
înaltă a conştiinţei, a purităţii şi demnităţii angelice, la un extaz total al
cărnii, ca stare de zbucium lăuntric demonic, este uimitor de rapidă, o
raţionalizare a entuziasmului este absolut necesară tocmai pentru evitarea
unui exil ontologic al fiinţării. cât şi pentru păstrarea identităţii fiindului. Pe
de altă parte, excesul de entuziasm poate duce la ştirbirea demnităţii şi la
pierderea autenticităţii fiinţării.
De altminteri, rigoarea morală, cu care spiritul trebuie să se impună întru
reafirmarea eului, vine în permanenţă, ca un stăvilar în avântul vieţii
cotidiene şi este văzută ca un spor al tragicului, ca o prelungire iresponsabilă
a fatalismului în destinul indivizilor. Stârpirea oricărei forme de avânt în
acţiune, refuzul tranşat al înfăptuirii, iată forma radicală a raţionalizării
entuziasmului. Distingem, astfel, două forme patologice ale creşterii
entuziasmului, ca act de înfăptuire:
1. fie reconstrucţia fiinţei este infinită;
2. fie reconstrucţia fiinţei este determinată de finitudinea conştiinţei şi de
formele concrete ale fiinţării.
În primul caz, căderea este eternă, pentru totdeauna (în sensul damnării), în
al doilea caz, căderea urmează un curs firesc al revenirii la autenticitatea
fiinţării (în sensul con-damnării), prin reacordare de şanse. Refuzul îndârjit al
oricărei forme de acţiune trădează, s-ar zice, o nostalgie a autenticităţii
(Autenticului) şi al Originalului. Chiar dacă a înfăptui într-o lume perisabilă
nu-şi are rostul, drama ce a cuprins conştiinţele finitudinii este aceea de a
refuza orice posibilitate de încercare a reintegrării. Totuşi, cred că
Reintegrarea ar fi posibilă doar printr-o transcendere a mundanului şi a
sensibilului. Paradoxul ce stă în fenomenul reîntegrării poate fi aşadar
ameliorat prin raţionalizarea treptată a entuziasmului. A şti cât trebuie lăsat
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să fiarbă avântul reintegrării şi cât trebuie ţinut din scurt presupun, în acest
caz, a deţine un control feroce al voinţei asupra dezvoltării entuziasmului,
un adevărat exerciţiu de renunţare şi de detaşare continuă faţă de
părelnicile forme ale certitudinii fie ele sensibile, fie raţionale.
Aceasta s-ar realiza printr-o mutaţie somatică la nivelul sistemului de veghe,
o zdruncinare lăuntrică echivalentă cu pierderea somnului ori cu o uşoară
pierdere a apetitutului, însă fără de vreo scurgere de energie, ci, dimpotrivă,
în mod miraculos soldată cu un surplus de materie şi energie. Aceasta
înseamnă, bineînţeles, control al conservării potenţialului, precum şi o
folosire echitabilă a sporului de entuziasm. Întrucât entuziasmul porneşte din
capul locului cu un mod iraţional de a privi şi a gândi lumea, cu o asimilare
fanatică, inconştientă, a aparenţelor, raţiunea îşi face tot mai mult loc tocmai
în vederea chibzuirii resurselor şi a adâncirii unui cât mai profund simţ al
realităţii.
De altfel, raţiunea îşi concentrează mereu atenţia asupra fenomenelor
excepţionale ale existenţei, în special asupra celor încărcate cu un grad înalt
de semnificaţie şi sens. Tactica raţionalizării entuziasmului este tocmai aceea
de a dirija surplusul de energie şi de demnitate ontică către formele cu
adevărat importante ale vieţii, către momentele unice care presupun etape
decisive şi critice în evoluţia individului. Aceasta este, de fapt, o fază
transmodernă a regulilor de conduită morală propuse şi de marile religii (în
special de către cele monoteiste).
După cum se ştie, majoritatea religiilor promovează elogierea familiei şi
păstrarea castităţii până la căsătorie, aceasta pentru a începe viaţa (în sens
mundan) cu o întreagă masă de potenţialităţi autentice, cu o neştirbită
reintegrare. Dacă reintegrarea (regăsirea fiinţării autentice) se face pe un
deficit de energie şi demnitate ontică, aceasta riscă să fie o mutaţie fatală,
care presupune o anulare a fenomenului existenţial dorit, care riscă astfel o
degenerare accelerată, dacă nu chiar o dezintegrare, o neantizare. Riscul
eşecului fiind şi mai mare în cazul în care, prin falsificarea fidelităţii şi
mascarea moralităţii se ajunge la sfidarea cinică a ordinii naturale, la o
cădere continuă a semnificaţiei iniţiale a sentimentului iubirii. Încrederea
nestrămutată în sensul iniţial acordat sentimentului iubirii, ca exerciţiu de
aşteptare-asceză, desigur, poate fi un stimulent al izbândirii, o garantare a
împlinirii, dar aceasta se pare că nu este absolut suficientă. Statornicia
sentimentului iubirii se poate pierde din vigoare odată cu timpul, întrucât
entuziasmul vitalităţii creşte direct proporţional cu imediatitatea împlinirii.
Cu alte cuvinte, nesatisfacerea fericirii imediate, amânarea actului în sine al
înfiinţării, a aruncării-direct-în-fapt, poate genera angoasa conştiinţei
finitudinii şi chiar frustrarea enormă a orgoliului individuaţiei. Dar miza este
cu totul alta: reafirmarea demnităţii părţii căzute din graţia divină a întregului
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existenţial, în sens ontologic, metafizic. Dacă dorim, putem exemplifica prin
metafizica lui Lucian Blaga.
În spiritul filosofiei sale, o refacere a drumului reintegrării fiinţărilor în
Fiinţă, în sensul invers al emanaţiei, a ceea ce el numea „diferenţiale divine”,
dinspre autenticitatea „Marelui Anonim” (ca izvor al revelaţiei), către
unicitatea individuaţiei, ar însemna o refacere a autarhiei arhetipale în
interiorul însăşi al Fiinţei. Dar aceasta n-ar fi posibil, decât printr-o
complicată metamorfoză a diferenţialelor, în care o etapă premărgătoare ar fi
tocmai deprinderea ce exerciţiul raţionalizării entuziasmului, adică trăirea cu
măsură a avutului înfăptuirii, ceea ce ar echivala cu un control real al
reintegrării.

115

GEORGE BACIU

RESPIRĂRI
„Într-o zi, un om l-a adus într-o casă somptuoasă pe Diogene şi i-a zis: Ai
grijă să nu scuipi pe jos. Diogene, care simţea nevoia să scuipe, l-a scuipat
în obraz, strigându-i că acela era singurul lucru murdar din preajma-i”
(Diogene Laertios).
Iată, cinismul şi mândria! Două ecouri ale lătratului nostru, şlefuite în
saliva celor două mii de ani, plecaţi dinspre NOI, către NOI, locatarii asasini
ai eticii ca îngrămădire de instincte. Orgoliul e o drojdie a metafizicii, de
care avem nevoie… Egoismul, o veşnică agresiune a Imprevizibilului.
Morala, imaginea propriei neputinţe de a ne găsi pe noi înşine.
Asta trebuie să înţelegem din zicerea lui Diogene pentru a nu deveni
asceţi şi a ne nimicii osteneala negaţiei.
***
În respiraţia credinţei mele e o dâră de vulgaritate a descompunerii.
Hoinăresc prin ea pentru a mă parcurge şi găsesc numai semnificaţii
indiferente. La capătul dinspre nord al dezmăţului sfinţeniei mele sunt
contrariile trupului tău, prelins din confuzia devenirii… La capătul dinspre
sud, acelaşi zeu – timid funcţionar al cerului – mă gâdilă cu posturi şi
agheasmă, miruindu-mă cu nerozia diafană a Bibliei.
Aşa suntem toţi, ceea ce justifică longevitatea ordonatului haos al
neantului mintal!
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MIHAELA EMILIA VLADU

BLOJUL – UN OBICEI PĂSTRAT ÎN TRANSILVANIA
Sacrul și profanul reprezintă cele două
dimensiuni ale existenţei asumate de om pe
parcursul vieții, sacrul vizând zona irealului
prin excelență, iar profanul fiind opusul
sacrului, desemnând realitatea cotidiană,
dimensiunea materială a existenței.
Mircea
Eliade
propune
termenul de hierofanie, ,,manifestare […] a
unei realități ce nu aparține lumii noastre în
obiecte ce fac parte integrantă din lumea
noastră” 12 . Prin urmare, spaţiul sacru integrează
prin simbolul Blojului dimensiunea acestei realităţi, a
spaţiului profan.
Blojul este un ceremonial complex al naşterii şi morţii
divinităţii fitomorfe, care se păstrează în Transilvania alături de unele
obiceiuri de origine traco-dacă ce au corespondent şi în mitologia grecoromană, aşa cum sunt Nedeile, Pizării, Sîntoaderii etc 13 . Printre aceste
obiceiuri se regăseşte şi Blojul, datină întâlnită în satele din Ţara Haţegului,
în unele localităţi perpetuându-se până în zilele noastre (Clopotiva,
Nucşoara, Rîu Mic)14, având o bogată sinonimie zonală: Gheorghe, Goţoi,
Bloajă, Păpălugă, Mujug, Muroi, Plugar, Draci etc15.
Blojul este datină închinată sărbătorilor de iarnă şi a celor de
primăvară, fiind şi un obicei folosit şi pentru invocarea ploilor, vara.
1. Blojul – obicei al sărbătorilor de iarnă
Cel mai cunoscut şi, totodată, răspândit este Blojul
sărbătorilor de iarnă, descris încă din secolul trecut, şi se asociază datinelor
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Humanitas, 1999, p. 56.
Vasile Pârvu, ,,Blojul” – un obicei din Ţara Haţegului, în ,,Revista de Etnografie şi
Folclor”, Tomul 35, Nr. 3-4, 1990, p. 259.
14
Ibidem.
15
Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1997, p. 21.
12
13
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Cerbului, Turcăi sau a Căluşarilor. Obiceiul Cerbului se găseşte mai ales în
satele de la poalele Munţilor Retezat – Peştera, Mălăieşti, Coroieşti, Rîu
Mic16 –, unde se păstrează masca cervidee descrisă pentru Ţara Haţegului de
Ion Pop Reteganul, precum şi strigăturile specifice perpetuate până astăzi.
Conservat doar în satele Rîul Doamnei şi Clopotiva, unde alături de cerb,
însoţit de 10-15 cerbaşi (colindători) şi un fluieraş, apare şi blojul – persoană
ce are misiunea să apere cerbul şi să intre în casele oamenilor pentru a vedea
dacă aceştia primesc colindători. Blojul – personaj îmbrăcat caraghios ca să
provoce râsul celor din jur – poartă pe cap ,,obrăzarul din burduf de oaie cu
lîna întoarsă, tăiat în dreptul urechilor, nasului şi a gurii”, mai demult avea şi
,,coarne, urechi de diferite animale şi barbă de fuior sau lână”17, iar pe spate
purta o coadă lungă. De asemenea, poartă ,,o puşcă din lemn şi un săcui cu
cenuşă din care împroaşcă pe cei din jurul său”, iar la cingătoare ,,un băţ din
lemn de anin cojit la vîrf, de culoare roşie, numit daravelă (falusul)”18. În
timp ce jucau Cerbul, cerebaşii foloseau următoarele strigături: ,,Hai sus,
sus, cerbule, sus,/ Că la mândra poale nu-s,/ Că le-a pus după cuptor/ Şi-o
pus mîţa păzitor/ Şi mîrtanul căpitanul/ Şi căţelul vai de elul”19 etc.
La Mălăieşti (com. Sălaşul de Sus) se foloseau următoarele
strigături: ,,Iese cerbu-n drumul mare./Şi frică de nimeni n-are,/ C’are coarne
împungătoare,/ Şi urechi auzătoare” 20 etc. Acelaşi obicei, cu strigături
similare, este păstrat şi în satul vecin Peştera (com. Sălaşul de Sus), iar în
vestul Ţării Haţegului, în satele Păciuneşti, Hobiţa, Brezova, Zăicani şi
Sarmizegetuza, blojul este denumit hoacă. La Păciuneşti (com.
Sarmizegetuza), se foloseau următoare strigături: ,,Ia sus, sus, cerbule, sus,/
Ia sus, sus, la curmătură,/ C-acolo-s mândrele tele,/ La cules de viorele,/ Să
pună-n coarnele tele”21 etc.
Din literatura de specialitate, semnalăm că toate aceste
obiceiuri de iarnă, cum ar fi Capra şi variantele sale – Cerbul, Cerbuleţul,
Turca, Brezaia –, se află răspândite în diferite regiuni etnografice ale
României, şi alături de alte măşti zoomorfe, cum ar fi ursul, calul, pasărea,
lupul, mistreţul, boul, trădând o ,,zoolatrie locală dacică, un totemism
local”22.
Se presupune că această cultură antropomorfă, a cerbului, îşi
avea originile la hiperborenii din nordul Europei, despre care M. Eliade

Vasile Pârvu, Op. cit., p. 259.
Ibidem.
18
Ibidem, p. 259-260.
19
Ibidem, p. 260.
20
Ibidem.
21
Ibidem, p. 261.
22
Ibidem.
16
17
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spune că ar fi moștenit acest cult din cultura paleoliticului superior francocantabric.
2. Blojul – obicei al sărbătorilor de primăvară
În Transilvania, acest obicei se întâlneşte într-un singur sat
din Ţara Haţegului, la Cîrneşti, unde, odată cu postul Paştelui, se fac doi
bloji, ambii bărbaţi, unul dintre ei fiind costumat în femeie. Costumaţi cu
,,haine rele şi zdrenţe colorate, având puşcă şi sabie de lemn”23, umblă prin
sat din casă în casă, fiind însoţiţi şi de un fluieraş. Merg pe la casele
oamenilor şi joacă împreună blojii, fiecare sătean dăruindu-le câte două ouă.
Obiceiul colindului blojilor se face pentru o recoltă bogată în anul respectiv.
3. Blojul – Paparudă: obicei pentru combaterea secetei
vara
Orice sărbătoare presupune reactualizarea unui eveniment ce a
avut loc într-un timp mitic, iar participarea religioasă la o sărbătoare implică
ieşirea din durata temporală obişnuită şi reintegrarea în Timpul mitic
actualizat de acea sărbătoare.
Durata temporală profană poate fi periodic oprită prin
introducerea, cu ajutorul riturilor, a acestui Timp sacru, recuperabil periodic
şi repetabil la nesfârşit. Oricât de complexă ar fi o sărbătoare, ea reproduce
întotdeauna un eveniment sacru ce a avut loc ab origine şi care este readus în
prezent în chip ritual, iar participanţii devin contemporani cu acest timp.
Tot în Transilvania, blojul este cunoscut în regiunea Ţara
Haţegului nu numai ca mască antropomorfă pentru sărbătorile de iarnă şi de
primăvară, ci şi ca mască-costum fitomorfă, fapt mai puţin cunoscut în
literatura de specialitate. Despre acest obicei aflăm dintr-o descriere a lui I.
Conea, la Clopotiva: «Unéorea nu ploaie multă vreme, de roşeşte tăte hălea – şi apăi
atuncea se face bloj. Să strâng o grămadă de copii, băieţi şi fete; fete, tădăuna numa şăpte,
băeţi cât de mulţi. Dîn băeţi, unu mai meşter să năimeşte (să alege tot aia) să să facă bloj.
Hăilanşi toţi, băeţi şi fete, pleacă cu bloju la tufe dă anine la pădure, şi rump cleoambe dă
anine şi le leagă cu aţă, pă el, pă picioare, pă mâini, pă umeri – e tot învelit cu cleoambe
(bloju) şi să duc cu toţii la beserică şi-i dă popa crucea în mână blojului şi hăilalşi pleacă
toţi după el pîn sat... . Când s’or dus la anine, [...], fetele leagă două bâte cruciş, cu aţă, lungi
cam dă câte o palmă şi le înflorează cu flori, numa flori. Asata să cheamă cruce şi să face,
[...], când să leagă bloju. Şi crucea o poartă una din cele şapte fete (ele-s numa şăpte, da
băieţii-s câţi vor) – şi pleacă toţi pân sat şi mere bloju înnainte pă uliţă şi ortacii după el şi
fetele după ortaci şi cântă numa fetele: Ploaie, Doamne, ploaie/ Cerne cu ciurelu,/ Toarnă
cu ciubăru,/ şi ujue măru:/ Ploaie, Doamne, ploaie,/ Să ujue vatra... . Şi umblă pă tăte uliţele
şi nu intră’n ocol la nimeni, merg numa pă uliţă; bloju mere încet şi tătă lumea aruncă – cine
să zgocheşte (,,să nimere, tot haia e”) acasă – cu apă’n el. Tătă lumea are bucurie. Când gata
cu umblatu, să duc la apă şi aruncă crucea, cununa (,,Bloju – […] – are şi cunună pă cap,
23

Ibidem, p. 264.
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cunună tot dă cleombiţe mărunte, mai mult frunze. Are şi două cozi lungi, dă-i atârnă pân la
gârbovene (gârboveana... din jos de care pulpă, caputa”) şi când să’ntorc spre casă nu mai
cântă şi la două-trei zîle, minteni ploaie. Să’ntâmplă de ploaie până’n sară, că umblă tăt
copii tineri, nepăcătoşi; noi putem să tăt umblăm, că numai plouă»24.

O altă variantă a acestui obicei întâlnim în descrierea
folcloristului I. Pop Reteganul: «Vara când e secetă mare se adună vreo doisprezece
copii din sat şi îmbracă din cap pînă în tălpi pe un copil mai zdravăn în frunze cu planta
numită boz. Cu stîlpări de boz îi acoperă capul de tot, grumazul de tot, jur împrejur tot
trupul, picioarele pînă sub tălpi. Bozul îl leagă cu aţă de băiat. Băiatul aşa este plin de boz de
nici nu vede, ci alţii îl conduc de mînă. Încep apoi de undeva şi parcurg toate uliţele satului,
mergînd de-a lungul uliţei, toţi doisprezece din răsputeri, pe un glas: Ploaie, Doamne,
poaie!/ Cerne cu ciurelul/ Toarnă cu ciubărul/ Pe fîntînă seacă,/ Ne umple de apă./ Buburel
de-argint/ Ploaie pe pămînt/ Buburel de aur/ Ploaie din balaur;/ Rodul pînă-n pod/ Spicul/
Cît voinicul. Mai din fiecare casă iese cîte o muiere cu o găleată de apă şi o aruncă pe Boz,
apoi dăruieşte Bozul cu un ou. Gazda cu fîntînă aruncă pe Boz cîte trei găleţi de apă din
fîntînă şi-l dăruieşte cu trei ouă»25.

Obiceiul fitomorf al măştii de frunze pare a fi de origine tracică,
amintind de leneele sărbătorite la culesul strugurilor ce-l reprezentau pe
Linos – zeul vinului și al teascului – întruchipat ca o ,,hypostază a lui
Dionysos”26.
Misterul vieţii şi al creaţiei este descifrat în ritmurile vegetaţiei,
în egală măsură cu cel al reînvierii, al tinereţii şi nemuririi. Pentru aceasta,
numai copiii şi tinerii pot fi înveşmântaţi în frunze de boz. Apa cu care sunt
stropiţi „bozii” cei tineri reprezintă simbolul curăţirii trupului şi purificării
sufletului.
Aceste exemple atestă că blojul este identic, în Ţara Haţegului,
cu paparudele din alte zone etnografice româneşti cât priveşte denumirea
dialectală: papalugă (Moldova), păpăruie şi băbăruţă (Transilvania),
păpărugă (Banat), băbărugă şi dodoliţă (Bihor), dodoloaie şi malancă
(Bucovina) etc.
Societăţile agricole sau vânătoreşti străvechi ajung să
transforme spaţiul profan desacralizat într-unul sacru prin ritualizare, astfel
că la anumite intervale temporale sacre, precum sărbătorile religioase, omul
profan va păstra mereu câteva reminiscenţe ale comportamentului omului
religios. E de presupus că acest spaţiu profan ce devine sacru ajunge să fie
intangibil şî inviolabil şi trebuie să inspire teamă şi respect.
În concluzie, obiceiul blojul din Țara Hațegului trădează vechi
practici de magie simpatetică și apotropaice, întruchipat fie ca o mască
antropomorfă (iarna, primăvara), fie fitomorfă (vara), supraviețuind ca o
Ion Conea, Om şi natură în Ţara Haţegului, în ,,Sociologie românească”, An III, Nr. 1012, Octombrie-Decembrie, 1938, p. 452.
25
Vasile Pârvu, Op. cit., p. 265-266.
26
Ion Conea, Op. cit., p. 267.
24
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reminiscență a vechiului cult dionisiac practicat de populația traco-dacă și
păstrat până astăzi.
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RAISA BOIANGIU

NEBUNIE ÎN ROŞU
Operaţia – o operaţie
adevărată, serioasă, în fine. O
simţeam ca iminentă.
Ştiam că va veni ca inspiraţia
îndelung
pregătită, elaborată.
Unde-şi vor găsi loc toxinele?
În care parte a corpului va
apare punctul nevralgic, nod de
contradicţii, de conflicte, precum
în efortul vital, consumator de
energii al artei .
Voi avea puterea s-o
primesc cum se cuvine?
Voi fi în stare să suport toate implicaţiile unei operaţii mari, adevărate,
trecând apoi spre o altă mască a mea?
Nunta fetei mă epuizase cumva: emoţiile, neprevăzutul, starea de
încordare, urmare a unor situaţii conflictuale confuze. Fusese şi o
tragedie, care se epuizase brusc, rănind crusta de nepăsare şi calm, ca o
roată de căruţă trecută peste trup, fără efecte zdrobitoare. Eram la
capătul răbdării, de parcă după acest moment – nunta – urma o deviere a
traiectoriei obişnuite, cu efecte imprevizibile. Probabil, regenerarea
tonusului vital avea nevoie de mai mult decât de simpla schimbare a
direcţiei, ca la conducerea unui vehicol. Mă cheltuisem atât, încât
recuperarea trebuia să se producă pe alte căi. Ceream conştienţei mele
comunicarea cu subconştientul. Imploram forţelor mele latente
dezvăluirea unei boli care să mă imobilizeze un timp mai îndelung la
pat, ca să pot dispune de fiinţa mea aşa cum voiam, nu cum dispuneau
evenimentele de mine. O ţâră de egoism m-ar fi salvat de toxinele din
mine, dar …
Treceam cu maşina printr-o staţiune de munte, soţul pierduse
cheile în mod misterios, parcă cineva îi încurcase minţile. Le uitase la
Alimentara în care intrase, la Piaţa pe care-o străbătuse în fugă, la
fostul lui coleg de şcoală, pe la care intrase puţin? A refăcut itinerariul
parcurs şi nicăieri n-a aflat cheile. Deci forţele malefice interveneau, se
hazardau să ne sâcâie. Urma să trecem prin locuri situate la mare
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înălţime, fără cheie, pe direct. Emoţia mea se manifesta cu brio, poate şi
datorită oboselii acumulate. Raţiunea dădea prea slabe semnale, ca
vibraţia emotivă să nu-şi introducă în tot corpul neliniştea complexă
care-mi gâtuia respiraţia. Transpirasem până în vârful limbii, iar senzaţia
de enervare mă-năbuşea. Preferam căderea în prăpastie (vorba vine),
decât această tatonare în gol, în golul de sub noi. Nu o astfel de
întâmplare chemasem, n , asta nu! Ţineam pumnii strânşi, pentru a-mi
potoli emoţia nesăbuită. Fantezia mea accentua starea malefică: răul de
prăpastie. Simţeam cum din trupul meu se desfăceau fâşii – fâşii. Roşul
de vişină putredă mă rupea în bucăţ . Mă durea mijlocul îngrozitor şi
ceva cald şi dens îşi făcea loc în trupul me .
Ce putea fi?
Mă pornise o hemoragie abundentă ca o rupere de nori. Sânge
închegat, scurs ca dintr-o pasăre sacrificată. Voiam să cred într-o
realitate firească a acestei abundenţe, deşi nu mi se mai întâmplase aşa
ceva. Am rezistat astfel trei săptămâni, fără să-mi pun serios întrebarea:
ce-i cu mine? Mă lăsam în voia sorţii ca să văd ce s-o alege. Noroc cu
fiica mea care a reacţionat prompt:
‒ Mergi neîntârziat la medic!
Îndemnul ei uşor îngrijora , cu energie exprimat, m-a convins şi aşa am
ajuns în spital. De data asta, nu era un simplu chist sinovial. Se pare că
era ceva mai grav. Trebuia ca trupul să-mi fie sfârtecat. Ştiam asta. Se
zicea şi de-o altă posibilitate, un tratament. Alesesem calea cea mai
scurtă, dar şi mai dureroasă, de a scăpa de răul din mine. După o
şedere de trei – patru zile în spital ca să mă familiarizez cu locul, mă
pregăteam pentru operaţie sau mai bine zis mă pregăteau. Pentru că e o
adevărată procesiune a pregătirii victimei pentru sacrificiu. Se fac tot
felul de testări, nu se dă masa de seară, se discută cu anestezistul,
pacientul, bineînţeles, ocupând locul principal în momentele acelea. Mă
simţeam ca un actor înainte de intrarea în scenă, la repetiţia generală.
Nu trebuia să am trac. Îmi repetam unele din preceptele însuşite dintr-o
carte citită în adolescenţă: ,,Arta de a suferi” şi care în împrejurări
dificile îmi servise mai mult sau mai puţin drept ghid. Deşi erau
exprimate simplist, mie mi se păreau cât de cât eficiente: ,,Momentele
dificile sunt trecătoare. Orice suferinţă se transformă apoi, într-o amintire
frumoasă .
Repetă-ţi când suferi: va trece , va trece.” Cu toată naivitatea lor,
le preţuiam poate şi pentru că încă din titlul cărţii aflasem că există o
adevărată artă de a suferi. Dacă şi suferinţa poate fi convertită în artă
sau mai ales ea, atunci puteam trece peste momentele grele, căci ele
puteau deveni o formă de expresivitate, cu plasma lor difuză, ambiguă.
Urma să sufăr. Ştiam că voi fi anesteziată, deci suferinţa va fi voalată
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de procedee terapeutice. Corpul pregătit îşi va primi singur incizia, fără
participarea conştiinţei mele. Dar înainte de asta, cum va fi? Cum mă
voi adapta la clipele dilatate de dinaintea sacrificiului? Căci era un
sacrificiu.
‒ Dumneavoastră sunteţi bărbatul care veţi pătrunde cel mai adânc
în mine . Găsisem cuvintele. Medicul meu putea fi atras într-un
colocviu de binevoitoare conlucrare. Dar el nu voia asta. El dorea să se
afle deasupra ‒ Hyperion strălucitor, vedenie în alb, stăpânind spaţiul.
Mâinile lui dezinfectate, uscându-se cu degete deschise în evantai aşteptau
armele neucigătoare, tăind în carne vie, amorţită pentru moment.
Întinsă pe tronul orizontal, mă predasem cu trupul meu curat, cu
abdomenul cu pielea întinsă, cald, cu sângele pulsând calm, ritmic,
eternizat .
Anestezistul îmi prinsese braţele în curele moi: să nu mişc
involuntar, să fiu cuminte.
Unde dispărusem?
Veneau spre mine lumi multicolore într-o adiere de tandră
îmbrăţişare.Trupul meu plutea cu fiori de voluptate paşnic-armonioasă.
Mă trezisem, cu ochii cu pleoape grele, cu gura care nu putea
vorbi încă: parcă n-aş fi voit să mă desprind din starea de beatitudine
pe care o trăisem .
Glasul şi privirea soţului meu mă chemau în real:
‒ Hai , vino, vino, nu pleca iar…
Şi mă străduiam să-ncheg vorbe, cu regretul părăsirii unui teritoriu
fascinant al unor lumi paralele atât de puţin vizitate…
Pentru scurt timp fusesem acolo!
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LUCA CIPOLLA
ITALIA

Il pioppo
Non come bandiera
che sventola al poggiolo
né di canto orfico si tratta,
stella
anemica ti sveli
e riflessa luce
al pioppo..
languono i ricordi
d'una mente
a trama larga
che giusto una carezza mendica
all'istante
sotteso
nella sua brezza.
Plopul
Nu ca steag
care flutură balconului
nici de cânt orfic nu este vorba,
stea
anemică te dezvălui
125

și lumină reflectată
plopului..
lâncezesc amintirile
unei minți
cu urzeala lată
ce chiar o mângâiere cerșește
momentului
de sub
briza lui.
Agar
Ti rendi conto che il sapore suo
è di antichi pini
lungo il viale
della stazione;
la mattina
assorbivo l'amalgama del
reale
nel sogno
di biglie tempestato,
le sue gambe già s'aprivano
al ricordo
d'un'altra vita
quando mi parlava.
Hagar
Îţi dai seama că mireasma ei
este din pini antici
de pe aleea
gării;
dimineaţa
absorbeam amalgamul
realului
în visul
împodobit cu bile,
picioarele i se deschideau deja
la amintirea
unei alte vieți
când îmi vorbea.
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Il giardino
Per amarti qui ti devo toccare, ma
nel giardino mi basterà sentirti;
per annusare un fiore mi devo chinare, lì
nel recinto dei suoi petali potrò vestirmi;
e per giocar coi pesci non so nuotare, ma
non sarà più agevole mutarmi in essi?
Per discerner l'errore m'affido ad uno specchio
eppure oltre il fiume basterà guardare
me e te
come altri ed altre..
Capiremo allora i nostri giochi
ove il sole qui si cela sovente dietro nubi di fosforo.
Nessun costume di scena
nella materia
del tutto distinguibile e indistinto,
Amore
ci dissolva come versi
in seno al canto.
Grădina
Ca să te iubesc aici trebuie să te ating, dar
în grădină n-am decât să te simt;
ca să miros o floare trebuie să mă îndoi, acolo
în gardul petalelor ei voi putea să mă îmbrac;
și ca să joc cu peștii nu știu să înot, dar
nu va fi mai ușor să mă schimb în ei?
Ca să disting greșeala mă bazez pe o oglindă
însă dincolo de râu va fi de ajuns să mă uit
la mine și la tine
precum și la alți și alte..
Vom înțelege atunci jocurile noastre
unde soarele aici se ascunde deseori după nori de
fosfor.
Niciun costum de scenă
în materia
totului sesizabil și indistinct,
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Dragoste
să ne desfacă ca versuri
într-un cânt.
Meridiani (a Mihai Eminescu)
La querula poiana
cinge d'ali la coltre smagliata
della macchia,
dalle nuvole
getta
un libro,
le pagine strappate prima della fine;
d'acqua ogni specchio riflette
gli occhi dell'autore,
melanconici e rabbiosi,
distante è quella casa
e lo scrittoio in legno
dove mai piove.
Meridiane (lui Mihai Eminescu)
Șorecarul jeluitor
cuprinde cu aripi pătura destrămată
a desișului,
din nori
aruncă
o carte,
paginile smulse înainte de sfârşit;
a apei fiecare oglindă reflectează
ochii autorului,
plini de dor și turbați,
departe este casa aceea
și biroul din lemn
unde nu plouă niciodată.

Il libertino
Addormentò per un secondo
le labbra smunte
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e la treccia ad un sonoro e
pallido richiamo,
l'unto che dalla terra cola
è sterco di vacca
e la sua pelle secca..
al risveglio riso beffardo dei primi anni il fato,
l'ora scocca, un agguato,
solo passo di fado..
tu e la tua collezione di
donne,
treno già deragliato.
Libertinul
Adormi timp de o secundă
buzele supte
și cosița unei rechemări
sonore și palide,
unsoarea care curge din pământ
e balegă de vacă
și pielea ei usucă..
la trezire ‒
râsul zeflemitor al primilor ani soarta,
ceasul bate, o ambuscadă,
doar un pas de fado..
tu și colecția ta de
femei,
tren deja deraiat.
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ION DULUGEAC

BUFNOTA DE PLUŞ
În dimineaţa zilei de primăvară, razele
strălucitoare ale soarelui se hârjoneau pe oglinda
lacului Mogoşoaia dând o strălucire ireală
apelor învăluite încă în umbrele şi odihna
nopţii ce tocmai se sfârşise.
Ieşind din casă cu o ceaşcă de cafea
aburindă, Ioan Brâncoveanu coborî treptele scării
ce duceau spre lac, se aşeză comod pe una dintre
ele, aproape de luciul strălucitor al oglinzii apei,
scrutând cu privirea, atât cât putea cuprinde, malurile
frumosului lac ce tăinuia în adâncurile sale o tumultoasă şi fascinantă istorie.
Vreme de-un sfert de ceas stătu învăluit în gândurile sale, sorbind din
când în când licoarea şi savurându-i prospeţimea. Contempla în tăcere
frumuseţea locurilor şi a naturii ce renăştea miraculos, ca de fiecare dată, fără
să ştie că această pace binecuvântată se va risipi în ziua ce urma să fie agitată
şi plină de evenimente care-i vor marca întreaga viaţă într-un mod decisiv.
Ocrotit de coroana bătrânului tei, acesta sorbea, cu grijă parcă, din
cafeaua îndoită cu lapte. Cu puterea minţii străbătea forfota imaginară a vieţii
palpitante din ultimele zile în vreme ce privirea sa albastră colinda peste apele
liniştite ale râului Colentina, îndreptându-se către vestitul castel al
Brâncovenilor care acum... era muzeu.
Prin frunzişul proaspăt, de un verde crud, exploziv, se străduia să
surprindă pocnetul ultimilor muguri din pomii plantaţi de curând la marginea
zidurilor casei de cărămidă roşie a vecinului. Asculta atent și nemișcat, foşnetul
de mătase al ierburilor crescute aiurea între straturile de flori de lângă zidul de
beton al gardului.
Cerul şi pământul respirau împreună, căldura sfârşitului de martie
înnobila liniştea începutului de zi care fu spartă de zborul iute al unui bâtlan sau
poate lişiţe, care îşi părăsise în grabă cuibul aflat în stufărişul acum unduit de
aerul degajat de aripile păsării, ce-și avea sălașul în apropierea casei sale situată
pe partea opusă a parcului Mogoşoaia, malul de est al lacului cu acelaşi nume.
După ce termină cafeaua, Ioan se ridică şi se întoarse spre casa aflată la
cincizeci de metri de malul lacului, pe strada Martha Bibescu. Numele străzii ‒ un nume
istoric, plin de rezonanţă, a fost sugerat chiar de el doctorului Țărușanu, fostul primar al
urbei ilfovene. El își aminti atunci de Martha Bibescu care intrase, prin căsătoria cu prinţul
George Valentin Bibescu, într-una din familiile princiare ale vremii devenind prinţesă, ea
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însăşi descendentă după mamă a unei vechi şi ilustre familii româneşti din ramura moldavă
a domnitorului Constantin Mavrocordat.
Din aceeaşi familie princiară Bibescu mai făcea parte, printre alţii, Ana Elisabeta
Basarab Brâncoveanu o descendentă directă a familiei Brâncoveanu ‒ datorată tatălui său,
Grigore Brâncoveanu, ce se trăgea din unul dintre copiii lui Constantin Brâncoveanu, Radu
Brâncoveanu, cel care a fost decapitat de turci alături de fraţii şi tatăl său, pe 15 august 1740
la Constantinopol. Din această ilustră familie princiară îşi trăgea rădăcinile strămoşeşti şi
Ioan Brâncoveanu, cel care era la sfârşitul secolului XX, cel mai puternic crescător de cai
din România, dragoste inspirată de bunicul său, Ion Grosu.
Luând-o agale către casă, copleşit de gânduri, acesta privi cu atenţie pomii şi
vegetaţia bogată din curte, de care se îngrijise fiica lui cea mare, Ana Maria, o mare
iubitoare de flori şi de frumos, cea care adesea trebăluia ore întregi printre straturile frumos
aşezate.
Cu gesturi blânde, acesta atinse crengile aplecate ale câtorva cireşi şi vişini înfloriţi
şi rupse atent şi grijuliu o rămurică uscată, apoi, zâmbind, intră în casă.
Elena îl aştepta cu micul dejun gata pregătit. Frumoasa lui soţie, femeie aprigă,
curată şi foarte bună gospodină, îşi ţinea bărbatul ca pe un prinţ.
― Cât mai stai acasă? întrebă Elena cu o voce preocupată.
― Cel mult jumătate de oră, draga mea!
― Să nu uiţi materialele din birou! spuse aceasta pe un ton grijuliu.
― Cum să le uit ?! răspunse interogativ și apăsat bărbatul.
După acest mic dialog, Ioan merse la baie de unde ieşi mirosind a colonie bună.
Cu gesturi largi, începu să se îmbrace. Alesese un costum de firmă, de culoare închisă cum
purta el adesea, la care asortase o cravată Versace pe care o cumpărase din Florenţa în una
din călătoriile sale din peninsulă. După ce se îmbrăcă, lăsă haina pe un scaun şi luă o sticlă
de parfum pe care se putea citi cu litere fine de peniţă, scris cu argintiu, Christian Dior. Cu
gesturi largi şi precise dădu câte două pufuri spre tâmple, pe părul său grizonant, tuns
îngrijit. De un violet intens, cravata era în tonul costumului care avea dunguliţe fine, şi se
potrivea cu ochii săi albaştri şi strălucitori pentru care femeile întorceau adesea capul.
La ieşirea din baie, glasul Elenei se auzi preocupat:
― Vezi să nu uiţi să-ţi pui şi insigna, da?
― Nu uit, spuse acesta căutând din priviri geanta de piele neagră de Cordoba, în
care se aflau documentele pe care trebuia să le ia cu el.
De cum o zări pe un scaun, o prinse de mânere, apoi trase încet fermoarul şi
verifică dacă lucrarea sa de doctorat, la care evident bărbatul ţinea foarte mult, era în acelaşi
loc, în buzunarul din dreapta, alăturată celui de-al doilea referat întocmit pentru prezentare.
Băgând mâna în geantă, bărbatul scoase uşor referatul şi-l studie cu mare atenţie, după care
îl aşeză din nou, cu aceeaşi grijă, la locul său, în buzunarul matlasat.
― Elena, te rog să mă scuzi că-ţi reamintesc, dar... dacă dau telefon cei de la
Ministerul Agriculturii şi întreabă de mine, le spui că sunt plecat la Iaşi, pentru referatul de
la doctorat. Nimic mai mult.
― Aşa voi face, dragul meu, răspunse cu îngăduinţă femeia.
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― Ce probleme spuneai că ai cu bucătăria? Vreau să-ţi trimit un meseriaş să vadă
despre ce este vorba, astăzi pe la prânz... e bine ? întrebă bărbatul.
― N-am avut probleme la bucătărie, am avut la baie! Dar l-am chemat ieri pe
Dan şi a reparat defecţiunea. Era stricat ceva la rezervorul vasului de toaletă.
― În regulă. Dacă mai ai probleme, îl suni pe Vasile Cărăşanu şi te ajută el, da?
― Care Vasile? Noul tău administrator de la club?! întrebă femeia pe un ton
mirat.
― Da, el este ! Se pricepe la mici reparaţii aşa că.... te poţi baza pe el, iubito!
― Bine, mulţumesc, sper să nu am alte necazuri!
― Dacă ai, ştii ce e de făcut, nu ?! adăugă calm Ioan în timp ce îmbrăca haina
costumului său cu dungi fine, perpendiculare pe talie.
― Vezi că ţi-am făcut bagajul pentru trei zile, să ai suficiente schimburi. Dar ar
trebui să-ţi alegi cravatele. Eu am pus două cămăşi albe, una albastră şi una verzulie, ce
zici?
― Am să aleg cravatele, da... Însă te rog să pui tu cravata vişinie cu capete de cai,
pe cea neagră de la Geneva şi cravata cu însemnele Federaţiei Ecvestre Internaţionale !
― Bine, le pun. Dar... pun şi una roşie, care merge la costumul deschis, nu, Ce
zici?
― Mulţumesc iubire, ce m-aş face eu... fără tine?! spuse bărbatul în timp ce se
încheia cu grijă la haină.
După câteva clipe, se îndreptă spre soţia sa pe care o luă în braţe şi o sărută cu
pasiune, strângând-o la piept, apoi îi mai dădu încă două pupături pasionale... pe obraji.
Elena gemu un pic, dar bărbatul nu ştiu dacă geamătul era din cauza forţei îmbrăţişării sau
datorat plăcerii puternicului sentiment de dragoste ce-l avea femeia lui pentru acesta.
― Să fii atent cum conduci! Las-o mai uşor, că ai văzut câţi nebuni sunt pe stradă!
― Fii liniştită, am să fiu prudent, răspunse el pe un ton grav.
― Dacă vor fi probleme, când pot să te sun? mai întrebă ea.
― Oricând, iubirea mea! Dacă telefonul este închis înseamnă că sunt în amfiteatru
în timpul examenului, dar poţi reveni... când doreşti.
― În regulă, dragul meu. Aşa am să fac.
― Nu uita să-i spui Cristinei să meargă la Federaţia Ecvestră să ridice două
paşapoarte pentru cai, să le ducă la doctorul Vîrcolacul.
― Da, aşa voi face...
― El este cel care completează datele de identificare a cailor, astfel că poate
pleca liniştită în Turcia, rosti sec acesta.
― Te rog... să-i pui într-o mapă, toate documentele de origine pentru armăsarii
Prince, Rock şi Răzeş, cei care fac deplasarea la Jocurile Balcanice de la Istanbul. La
întoarcere se opresc pentru a participa şi la etapa de cupă mondialăde la Bojuriste, de lângă
Sofia.
― Stai să notez ce ai spus, că nu le voi ţine minte pe toate! răspunse scurt Elena.
― Nu le mai nota. Mai bine spune-i fetei să mă sune... când se trezeşte, da?
― Mai bine aşa! zise femeia eliberată de povara mesajelor ce trebuiau transmise.
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După această conversaţie, Ioan o mai îmbrăţişă o dată pe soţia sa, apoi bărbatul
prinse cu o mână bagajul cu lucrurile personale, iar cu cealaltă luă de pe etajeră, într-un
deget, inelul cu cheile maşinii şi apucă de pe biroul de stejar masiv geanta de piele în care
avea documentele pentru doctorat.
Elena, atentă şi temătoare să nu lovească ghivecele cu flori, deschise larg uşa, iar
bărbatul se îndreptă spre curtea interioară a casei. Soţia coborî după el şi deschise larg
porţile către stradă, făcând loc maşinii să iasă.
El se opri câteva secunde la ieşirea din curte pentru a se asigura, apoi viră la stânga,
pe strada plină de gropi, către şoseaua naţională.
O dată ajuns la capătul străzii Martha Bibescu, maşina sa, o Toyota - Land
Cruiser, pe care Ioan o conducea cu mare plăcere, frână pentru a ceda trecerea câtorva
camioane cu piatră, care veneau dinspre Chitila.
Luând-o la stânga, spre DN1 A, după două curbe periculoase, trecu podul aflat
peste râul Colentina care venea din lacul Mogoşoaia şi coti spre Buftea. După câţiva
kilometri acesta ieşi la stânga din şoseaua naţională, pe strada Doctor Ţăruşanu, mergând
până la capătul ei unde virînd la dreapta, a intrat pe strada Plantelor, care se continua cu
Zamfirei.
Strada Zamfirei era situată pe malul estic al lacului Mogoşoaia, iar la numărul 2329 se afla proprietatea sa, întinsă pe aproape două hectare având o deschidere mare către
suprafaţa apei.
În numai câţiva ani bărbatul construise în acest colţ de rai, un club modern de
echitaţie, dar și un restaurant spatios şi un hotel, toate aflate în posesiunea sa. Locul situat la
malul apei ocupa circa o sută zece metri din malul de est al lacului Mogoşoaia în
apropierea Castelului Brâncovenesc, fiind situat pe un piemont, ce dădea o perspectivă
superbă către clădirea plină de istorie și mister a marii familii boierești.
Ioan intră cu viteză, cum era obişnuit, în curtea proprietăţii, oprind în faţa barului.
Acolo stătea Stănilescu Brânzaru, care îl întâmpină cu un rânjet hoţesc, spunând pe sub
barbă:
― Salut şefu’, aici totul este în regulă!
― Bună dimineaţa, măi Stănilescu, cum merg vânzările la bar?
― Slab şefu’, nu are lumea... bani! răspunse Stănilescu cu un surâs şugubăţ şi
familiar.
― Bine, măi vajnicule vânzător de iluzii! spuse Ioan trecând pe lângă bărbatul
chel şi gras care îi era prieten încă din tinereţe şi pe care îl angajase din milă.
― Să fiţi iubit, şefu’! îi răspunse pe un ton linguşitor barmanul.
După câţiva paşi, luând-o pe lângă tufele de trandafiri plantate de fiica sa cea mică,
Ioan intră în grajdul mic, unde avea un birou de lucru.
La uşa de la intrare, dădu nas în nas cu Adinel, un îngrijitor care lucra la
crescătorul de cai de peste 15 ani. Fusese mai întâi la grajdurile sale de la Ploieşti, apoi la
ferma acestuia de la Dor Mărunt, iar acum lucra aici, la Mogoşoaia, la caii de competiţii
ecvestre.
133

― Salut, Adinele! spuse bărbatul la întâlnirea cu angajatul său.
― Ce faci, ce mai fac caii? Cum au mâncat de dimineaţă? puse el întrebările în
cascadă.
― Bine, şefu’, totul e bine! Prinţul ăsta a săpat un pic azi-noapte, dar nu a făcut
colică, răspunse îngrijitorul triumfal, pentru a ieşi bine în ochii şefului, ştiind că acesta o să-l
laude.
― Bravo, măi Adinuţă, ştiam eu că eşti cel mai bun om al meu, dar şi cel mai tare
la cai.
― Ai văzut, bre? spuse el. Merit şi io o cafea, n’aşa?
― Aşa este, măi Adinele! Uite, ţine aici... zece lei. Dar vezi, cafea să-ţi iei și nu
ţuică, altfel o iei pe cocoaşă şi te împachetez... pentru Ploieşti, da?
― Hai bre că nu mai beau, că ştii matale, mă doare stomacu’! Nu mi-a luat şefa
Cristina pastile de stomac?! Gata, m-am lăsat, să moară mama!
― Bine, măi Adinuţă, te rog să ai grijă! Dar te mai rog ceva: să fii atent noaptea,
pentru că ar putea să vină în curând sorocul să fete Riva, care are deja ugerul lăsat, cum
bine vezi, nu ?
― Ştiu, şefu’, în fiecare seară am vorbit cu Moşu, să fie cu ochii pe ea.
Moşu era paznicul de noapte, un bărbat şubred, trecut de vârsta de 70 de ani, pe
care îl angajase de la Lehliu printr-un prieten al său, bătrân de care crescătorul se ataşase.
După acest scurt dialog, Ioan se apropie de Prince, îi dădu două cuburi de zahăr, pe urmă îl
mângâie încet, cu un gest tandru pe cap, începând dintre urechi. Apoi, coborând mâna
printre ochii săi blânzi către curbura gurii, îl apucă uşor de buza inferioară, îl strânse şi îl
trase spre el, pentru a-l pupa.
Calul, fiinţă inteligentă, stătea ca un copil răsfăţat primind alintul stăpânului său,
după care necheză uşor şi când stăpânul dădu să plece, lovi puternic cu copita în grilajul de
fier din partea de sus a boxei.
― Mă, stai cuminte, că o iei! se adresă el cu glas ferm armăsarului jucăuş.
Acesta, parcă înţelegând dojana, se duse în colţul din dreapta, în partea opusă, la
adăpătoare, unde începu să bea apă, zgomotos. Cu buzele umede de apă, se întoarse spre
stăpân şi fornăi uşor, împroşcându-l cu stropii de apă care străluceau în razele de soare ale
dimineţii pe stofa costumului său.
― Ce faci, Prinţule? Te asigur că m-am spălat de dimineaţă! rosti cu un pic de
reproş în glas stăpânul calului. Apoi, cu un gest larg, îl mai mângâie o dată pe frunte şi
închise grilajul de vizitare al boxei, trecând la Pet Ur, un alt cal de competiţie al fetei sale,
Cristina.
― Ce faci Peturică? se adresă Ioan celui de-al doilea cal. Ai dormit bine? Vezi că
peste zece zile mergi la Piatra Neamţ, la Finală! începu acesta discuţia cu bidiviul.
Calul fornăi uşor, apoi necheză lung, ca şi cum ar fi înţeles mesajul stăpânului său.
— Hai vino, să-ţi dau şi ţie puţin zahăr! rosti bărbatul, în timp ce scoase din punga
din buzunarul hainei încă două cuburi de zahăr pe care le întinse calului.
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Pet Ur, un cal de sport unguresc, cu un gest maiestuos şi plin de tandreţe, îşi plecă
botul spre mâna întinsă, mirosi preţ de câteva clipe, după care, uşor, deschise gura şi prinse
cele două bucăţi de zahăr pe care apoi se auzi cum le ronţăie între măselele sale puternice.
― Bravo, iubitul meu, să fii cuminte şi să nu cumva să te îmbolnăveşti!
El fornăi din nou uşor, de parcă înţelesese mesajul stăpânului său şi se duse spre
grilajul de la vecinul său de habitat, Prince, unde, începu să se miroasă cu acesta, ciulind
imperceptibil din urechile sale mici, de cal arab, urmă a originii sale anglo-arabe.
Trecând de boxele celor doi cai, stăpânul lor se opri la Rock, un cal masiv, de
culoare neagră ce avea un mic felinar alb pe bot, armăsar provenit din mamă de rasă
Nonius şi din tată de rasă KWPN, adică Koninklijk Warmbloed Paard Nederland, sau...
cal de sport olandez.
Pe acest armăsar negru, pe Rock, l-a cumpărat de mânz când avea vîrsta de
numai un an de la herghelia maghiară de cai de sport din oraşul Mezöhegyes, cu ocazia
unui congres european. Acum armăsarul avea cinci ani şi începuse să concureze în probele
cailor tineri din campionatul românesc.
Văzându-şi stăpânul că îşi duce mâna la buzunar, calul începu să necheze de
plăcere, ştiind că va fi recompensat.
Se apropie cu botul de el şi îl ciuguli uşor de frunte, ca şi cum ar fi vrut să-l pupe.
Bărbatul se întoarse şi îl luă de cap, îl pupă uşor deasupra botului, apoi îi întinse
mâna cu trei bucăţi de zahăr, zicând celui care era favoritul său între armăsarii tineri:
― Ţine trei bucăţi, că tu eşti mai mic!
Calul apucă două cuburi, în timp ce al treilea căzu pe jos.
Bărbatul se aplecă râzând şi luă bucata de zahăr, o şterse grijuliu, deşi linia
grajdului era curată, fiind proaspăt spălată de Adinel, și spuse calului:
― Ia mă, lacomule, şi fii mai atent! îl dojeni stăpânul, în timp ce patrupedul, parcă
ştiind că va fi certat, se trăsese un pic, după care înaintă şi prinse domol cu buzele sale
cărnoase şi a treia bucată de zahăr, pe care o ronţăi grăbit, cu multă plăcere.
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RUTINĂ

Prea mult bine-călduț, confortabil și sec
Și clipele palide trec;
Conștiința-i inertă, drogată sistematic cu blazare
Și doar din întâmplare
Îi mai pulsează-n memorie un cârcel de voință,
Care cel mult stârnește-o dorință
De schimbare.
Conștiința tresare !
Pentr-o clipă scurtă se iscă-un torent de-amintiri nebunesc
Și-atunci mă trezesc.
Mă-nghesuie-ntr-un colț disperarea amară Mă prefac că n-o să mă doară,
Că e doar un moment trecător, ne-nsemnat
Dintr-un gând pesimist avortat.
Și trec zile și nopți, insomnia mă seacă,
Toate visele dulci mor sau pleacă
Undeva în trecut, într-un cerc de iubire
Aproape perfect. Cu uimire
Privesc peisajul schițat pe o filă de suflet
Și cu-n urlet
Stârnesc o furtună de blesteme și ploi
Transformând în noroi
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Tot desenul hipnotic ce ținea-nlănțuită
Mintea mea obosită.

SPIRIT
mamei
Te-ntorci mereu, ca o rază de lună
Ce mângâie fruntea unui prunc adormit
Și-mi picuri domol pe-a memoriei strună
Relicve de șoapte și-un dor istovit.
Te-ntorci mereu, ca un cântec de jale
Doinindu-și smerit sentimentul captiv
Și-mi bântui visele în culori vesperale,
Prelinse din inimă-ntr-un dans primitiv.
Te-ntorci mereu, ca un pas de nălucă
Abia presimțit pe-o fărâmă de gând
Și-mi dormi în suflet ca-ntr-o coajă de nucă ‒
Balsam pentru răni ce pulsează, arzând.
ÎNGER
tatălui meu
Am un înger
Cu aripi încărunțite,
Care-mi rescrie destinul
Cu o pană muiată-n iubire.
Mai întâi îmi schițează pașii,
Îndreptându-i spre orizontul împlinirii.
Eu calc pe alături
Și mă-mpiedic de-un vis imposibil.
Îmi pictează apoi sufletul,
Înălțându-l într-un vals spre lumină.
Eu îmbrățișez un nor
Și mă scufund în furtuna decepțiilor.
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Îmi desenează cu migală ochii,
Învățându-i să zâmbească.
Eu îmi abat privirea spre păcat
Și-ascult lacrimile fremătând sub pleoape.
Îngerul meu
Îmi usucă lacrimile
C-o fluturare de-aripă
Și-mi susură blând la ureche
Un cântec de leagăn.
Apoi se strecoară cu grijă
În inima mea
Așteptându-mă să cresc.
HIBERNALĂ
Ninge de parcă
Îngerii Domnului s-au prins în horă și-ncearcă
Aripile să-și lepede de pene
În piruete-aeriene.
Se-așterne neaua cu naivitate
Pitind păcate,
Mizerii și tristeți, sub plapuma imaculată,
Ca o minciună necesară, binecuvântată;
În timp ce vântul urlă și se zbate,
Zălud și fără muzicalitate,
Prin ramuri despuiate
Și-nghețate
Ce se lovesc sunând a os pe os.
Încremenit, gri și contagios
E cerul;
Îți curmă răsuflarea gerul
Tăios ca o secure de călău
Și, ca o grațiere nesperată, răsună-n noapte-un zurgălău.
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...IAR PLOUĂ

Iar plouă.
Pătrunde în oase, ca un cuțit ruginit, melancolia
Și doare, rece ca bobul de rouă.
Moare-ncet bucuria
În ritmul monoton
Bătut de picături pe geamuri
Și-un pic mai grav, cu-n semiton,
Cântă șuvoaiele ce se lovesc de ramuri.
Ceru-i turbat;
Azvârle cu patimă fulgere furioase
Instigat
De câteva stele palide, colțuroase.
Luna-i ascunsă în velința cernită de nori
Împietrită și-nvinsă,
Doar rareori
Ca într-o transă
Palpită și sparge-ntunericul c-o rază sfioasă,
Tolerată o clipă și-apoi consumată
De ploaia belicoasă,
Exaltată.
În suflet se zbate tristețea
Torturată de-aduceri aminte
Din tinerețea
Pierdută-ntr-un ieri păcătos și fierbinte.
Plouă năvalnic
Afară și pe dinăuntru,
Un cânt amarnic
Poruncit de-un zeu surd și neutru.
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ZIDIREA ANEI ŞI UMBRA EURIDICĂI ÎN VERSURILE
LUI NICOLAE DABIJA
Poetul Nicolae Dabija relevă misiunea artistului prin imaginea lui Orfeu,
semnând o carte cu titlul sugestiv Pe urmele lui Orfeu. Cântăreţul apare în
mai multe poezii, dar una din cele mai sugestive este Orfeu. Purtătorul
vocaţiei „cum trece – se face, brusc, zi” distinge arta în elementul frumosului
în sensul dăruirii de viaţă. Scopul creaţiei este perceput în felul următor:
„Când cântă:
o moarte se amână
şi iarba se face mai verde...”
Arta având remedii, oferind siguranţa, plăcerea existenţei de a o savura –
în acest sens harul este indispensabil de dăruirea vieţii. Intensitatea trăirii şi
momentul de autodăruire apare într-o sincopare cu instrumentul: „cu nervii
proprii întinşi/ în loc de strune de harfă”. Cuvântul artistic are forţa
140

energetică de a coopera instinctele telurice în favoarea aspiraţiei de a percepe
spiritualul.
În creaţia lirică a lui Nicolae Dabija se resimte o conexiune dintre
legendele Eladei şi mitul popular românesc Monastirea Argeşului.
Similitudinile dintre Orfeu şi Meşterul Manole constau în harul pe care-l au
de a crea în numele frumosului. Domeniile de a atinge coardele sufletului
sunt diferite: Orfeu – artistul cântecului divin, ce poate îmblânzi şi fiarele,
Meşterul Manole – artistul ce cântă în piatră pentru a crea măreţia, aspiraţia,
pentru a supune forţele malefice întru credinţă. Ambii sunt maeştri ai
domeniului ce şi l-au ales. Ei sunt posesorii unui mister al percepţiei lumii în
plan artistic. Vizionarismul lor e de a materializa această emoţie, făcând un
transplant în lumea materială, fiind perceput de cei care ajung să se atingă de
creaţia lor. Dar harul nu semnifică doar bucuria creaţiei; ambii sunt
determinaţi de suferinţa de a-şi pierde fiinţa iubită. Poetul îi uneşte prin
antiteza acţiunii în Orfeu: „Umbra lui care pe zid, şi zi-/ dul/ se/ dă-/ râ/ mă/
cu/ zgomot!!!” Versurile, ce includ silabele, transformă cuvintele în ritmuri
de pe strunele aedului. Zidul trasează frontiera dintre cei vii şi cei morţi,
dintre lumea fiecăruia şi universul, dintre terestru şi divin, dintre materie şi
spirit. În Testamentul Nou se întâlneşte verbul a zidi, raportat la lumea
creştină – „dragostea zideşte” [1 Corinteni 8: 1, 199]. O construcţie inversă
include şi poezia Baladă, care începe cu o mărturisire: „Pentru o zidire sfântă
îmi trebuia o Ană” (N. Dabija). Omul între creaţie şi necesitate îşi figurează
imaginaţia. Dorinţele în libertatea alegerii sunt investigate în Biblie, la fel, prin
imaginea construcţiei: „Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate
sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” [1 Corinteni 10: 23, 202]. Construcţia
omului creştin e evidentă şi în ridicarea Monastirii Argeşului.
Procesul creaţiei rupe omul din timp, artistul trăieşte acea oprire de clipă
în care pătrunde în spaţiile perceptibile şi imperceptibile. Finalitatea creaţiei
condiţionează din nou revenirea în lumea calculată de trecere a timpului, de
aici şi dorinţa:
„Azi aş sfărâma cetatea şi orice amintire:
S-o pot avea-nc-o dată, măcar pentr-o zidire”.
Firul de legătură din lirica lui Nicolae Dabija va constitui anume
raportul dintre Ana şi Euridice. Moartea acestora constituie sacrificiul
destinului în favoarea creaţiei. Femeia iubită devine artă. Dezicerea de corpul
fizic, fie şi forţată, impulsionează creaţia. În prezent, graţie versului lui
Grigore Vieru, această „zidire” din poezia sa Mica baladă a căpătat şi o altă
conotaţie – cântarea eternului feminin. Grigore Vieru i-a dedicat lui Marin
Sorescu Mica baladă. Impropriu versului vierean (dar propriu celui lui Marin
Sorescu), începe cu nota sarcastică: „Pe mine/ mă iubeau toate femeile./ Mă
simţeam puternic şi sigur./ Ca Meşterul Manole”, ce continuă în enumerările:
„Le-am chemat la mine/ pe toate:/ pe Maria, pe Ana,/ pe Alexandra, pe
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Ioana.../ Care întâi va ajunge,/ pe-aceea-n perete o voi zidi”. În lirica de
dragoste, poetului nu-i e proprie avalanşa minulesciană de patimă şi pasiune.
O particularitate poetică este unicitatea femeii iubite în lirica viereană, aici
aceasta nu este proprie femeii iubite. Sacrificiul, ce demonstrează dragostea
pură, este proprie numai mamei: „A venit una singură:/ Mama./ – Tu nu m-ai
strigat/ Fiule?”. Sinteza este uimitoare, imprevizibilă prin negaţia ce în limba
română are valoarea afirmaţiei.
Şi Ana, şi Euridice semnifica dragostea, puritatea, suferinţa, dorinţa de a
trăi, dragostea de viaţă, tinereţea, aspiraţia. Moartea prematură le fixează
tragismul existenţial. Ana – sacrificiul în numele credinţei, iar Euridice, prin
muşcătura de şarpe, mărgineşte hotarele dintre viaţă şi moarte. Devin
conştiinţa bărbatului creator, ce a cunoscut doar înălţimile artei şi a perceput
căderea.
Sensibilitatea omului de artă şi sursa scrierii izvorăşte din confruntările
lumii interioare: „(o, îndoieli atâte cernu-l!) –/ etern – din urma-i cine vine:/
Euridice sau Infernul?!”. Solarul fiinţei umane vine din perspectiva pozitivă,
constructivă de a vedea lumea. Dar nu este o viziune de extremă; constituie
selectarea din piatră a inutilului, după cum menţiona Michelangelo. Pentru
artist, în piatră sau în cuvânt, în muzică sau pictură, rafinamentul este
percepţia de a extrage din mediul cotidianului imaginea care ar vorbi tuturor,
ar comunica ceea ce se caută, dar nu se vede:
„Din când în când
presimt o floare,
blând, veşnicia zădărând;
îs fericit din întâmplare,
mai sunt şi trist,
din când în când”
(Din când în când...)
Poetul N. Dabija distinge clipa fericirii din noianul de îndoieli. În poezia
Orfeu, verbul „a cerne”, care are conotaţia de a alege, a selecta, include
fenomenul de ploaie măruntă, omofonic se apropie cu adjectivul „cernit” –
înnegrit, îndoliat. Cuvântul valorifică lupta interioară a eului liric,
certitudinea oferă fericire, îndoiala îl leagă de cotidian, dar ea conţine miezul
dorinţei de a dezlega clipa nefastă, până la distrugerea timpului: „Iubirea are
gust de nemurire” (***De dragoste nu scapi nici după moarte...). Armonia
este coordonata pe care se construieşte catedrala poetică. Corespondenţa spre
alegere („Euridice sau Infernul?!”) este antitetică, dar valorificate şi la nivel
de echivalenţă: aspiraţia sau disperarea, dragostea sau moartea, armonia sau
suferinţa, credinţa sau indiferenţa. Dar atât prin intermediul imaginii Anei,
cât şi prin Euridice, poetul rămâne un mistuit al eternităţii.
Această percepţie se resimte şi în poezia Clepsidra, fracturată într-un mesaj
ce cade în oglinda clepsidrei desenate în cuvinte. Cititorul trăieşte scurgerea
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timpului, care în cronometru, în loc de firele de nisip, devin cuvintele: „Vroiam
să măsor cu o iubire vecia...” Eul liric preia ipostaza lui Orfeu de a coborî în
lumea umbrelor de dragul iubitei. Unitatea de măsură în perceperea fenomenului
de timp este una neordinară, or, pe cântar se pune eternitatea. Raţionalul cedează
emoţiei, arta devine un randament al cunoaşterii din perspectiva sentimentului.
Imaginile legate de mitul lui Orfeu – lira, harpa, Euridice, drumul în
lumea lui Hades, cântecul – sunt modificate, poeziile lui N. Dabija relevă
alte senzaţii, actualizează importanţa creaţiei în timpul şi spaţiul nostru.
Nicolae Dabija îmbină imaginea Euridicăi cu zidirea Anei. Sesizăm
împletirea firului baladesc cu cel orfic. În versuri se remarcă nostalgia pentru
revenirea la procesul creaţiei, de aceea construcţia este înlocuită prin
distrugere, care are drept scop de a întoarce timpul, de a retrăi momentul
inspiraţiei.
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ElenaVlas
Poeta LidiaGrosu și configurarea Luminii golului
În una din ședințele Magia cuvântului din
cadrul Bibliotecii Centrale a BM „B.P.Hasdeu”
dr. conf. Victoria Fonari ne-a sugerat să
lecturăm cărți ce au apărut recent și să
încercăm să ne expunem părerea cu privire la
textele citite. Am fost atrasă de volumul
Lidiei Grosu cu un titlu sugestiv, Lumina
golului (Chişinău, 2014). Lectura m-a
îndemnat să nu-mi păstrez impresiile doar la
nivel colocvial. Astfel a apărut acest text ‒ un
dialog între mine și versurile sensibile ale Lidiei
Grosu. Înţelegerea şi aprecierea corectă a operei oricărui mare scriitor
implică pătrunderea până la fondul ireductibil al personalităţii lui, adică până
la acele elemente care configurează modul său original de a vibra în faţa
lumii. Despre creația poetei, scriitorul Nicolae Dabija menționa: „îşi
construieşte poemele, preocupând-o nu atât materialele de construcţie, cât
felul în care acestea sunt aşezate cum sunt îmbinate şi integrate metaforei
generale”.
Dincolo de toate laudele care pot fi aduse la adresa autoarei, dincolo de
tematica poeziilor sale și măiestria de a închega versuri de o profundă
sensibilitate, dincolo de capacitatea de a-și transpune virtuos sufletul pe
hârtie, multe din poeziile sale sunt un strigăt de singurătate, de răzvrătire
împotriva visurilor pierdute, speranțelor deșarte, măștilor, o căutare
permanentă a iubirii.
În poezia Mascaradă eul poetic încearcă să-și camufleze adevăratele
stări sufletești: ,,atît doar că m-ar proteja/ de o exteriorizare/ a eului meu”.
Acesta recurge la mascaradă, cea mai simplă cale de a se face invizibil fiind
zîmbetul: ,,în regatul măștilor/ mi-am ales-o pe cea a zîmbetului”. Autoarea
asociază zîmbetul cu ,,al lacrimilor curcubeu”, metaforă care sugerează
pacea interioară care se va naște din lacrimi și suferință. În general,
curcubeul este un simbol universal al sănătății și păcii interioare. Reprezintă
izbăvirea, iertarea, veștile bune, promisiuni de mai bine pentru viitor. Este
prevestirea unei perioade de schimbări fericite care vor transforma modul de
viață. Această idee este întărită de ultimele versuri: ,,și din el răsar… eu…”
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În Mușcat de zare, visul… eul poetic conștientizează că toți nu suntem
decît un ,,vechi tablou” neschimbător, cu aceleași griji, aceleași preocupări
banale, uitînd de adevărata noastră esență, de visul nostru pe care, în agitația
zilnică și monotonă, îl destrămăm. Unica șansă prin care putem să revenim la
vis se va înfăptui ,,cînd mii în una-ar fi orice suflare”, ,,cînd toate nu ar fi
decît un început/ în ceea ce ar urma…”. Renașterea visului eului poetic este
echivalentă cu renașterea sa sufletească.
Dominată de conștientizarea pierderii esenței noastre omenești, de
pierderea visurilor și idealurilor, de falsitatea existentă, autoarea se vrea a fi
o carte; ,,de-ar fi ca să-mi aleg destinul, -/ l-aș prefera pe cel al unei cărți”.
Pentru eul poetic al poeziei, adevărata bogăție ar fi iubirea cititorilor ,,prea
mulți și diferiți”, ,,buni și dornici de lumină”, (lumina simbolizînd
cunoașterea) - ,,și sărăcia nu aș mai cunoaște-o -/ iubirea doar - de-a lungul
întregii vieți”.
În poezia Lidiei Grosu, eul liric reflectează asupra condiției poetului.
Dedicată lui Nicolae Dabija, poezia Și din lumină... este o meditație care
relevă menirea poetului: ,,și atunci/ cînd forța rațiunii inimii/ cu a
necuvintelor magie se va contopi,/ ploaie de poezie vor cădea/ cu mîna
ușoară a Domnului peste noi./ și din Lumină/ vom culege Lumina mereu/
pentru un veac de apoi...” Lumina reflectă binecunoscuta idee a misterului
potenţat, aceasta simbolizând substanţa universului, forţa inspiratoare şi
originalitatea poetică.
O meditație asupra menirii poetului este și poezia Dramă autumnală.
Toamna, văzută în poezie ca un sfârșit, este un prilej de confesiune: ,,al
vostru sunt.../ cu aurul ce mă împodobește.../ în moleșeala-mi/ și în zîmbetumi de-un galben sufletist/ ce v-ar apropia cuminte pașii unuia către al
doilea...”. La greci, aurul reprezenta lumina, cunoașterea și viața veșnică, dar
și dragostea, bogăția centrul căldurii și strălucirea. Astfel, poetul pare a fi
nemuritor. La fel și galbenul, este simbolul tinereții veșnice și a nemuririi.
Aceeași idee este conturată și în următoarele versuri: ,,al vostru sunt.../ de
toată lumea-ndrăgostit/ în toate anotimpurile-n care/ prea devreme-ar fi să
credeți/ c-am murit.../ e tot ce pot: al vostru sunt/ ca un poet.../ de voi
îndrăgostit...” Așadar, poetul este întotdeauna al poporului, și întotdeauna
îndrăgostit.
În Testul calității, Lidia Grosu își manifestă dorința de a fi ,,carte”, ca
ulterior, în poezia După merit să reflecteze asupra darurilor pe care i le-a
oferit Dumnezeu și asupra mântuirii pe care o primește. Eul poetic își
manifestă mulțumirea față de Domnul care i-a oferit prilejul de a cunoaște
iubirea. Cu acest prilej ne este oferită definiția gândului - ,,expresie a
Luminii/ ce-mi genera iubirea”. Eul poetic se simte nevrednic de iubirea
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Domnului, fiind incertă în privința a ceea ce îi oferă ea Domnului în schimb:
,,îmi atingeai gîndul -/ expresie a Luminiii/ ce-mi genera iubirea,/ nu mai știu
pentru ce și cine/ dar mai puțin (sau poate deloc? / pentru Tine. Eul poetic își
asumă omnisciența, simțindu-se în putere să presupună că Domnul nu o
pedepsește și nu o condamnă pentru lipsa de recunoștință și pe care i-o
poartă: ,,lucruri arhicunoscute,/ Clarvăzătorule,/ de care nu mai ții seamă,/
poate din teama/ să nu te mânii/ prea mult pe mine,/ lăsându-mă în
meditații/ să decid singură/ dacă merit, cu tot dinadinsul/ a Ta mântuire”.
Puterea Domnului rezidă așadar, anume din puterea Lui de a se ,,impune”
fără a forța pe cineva să-l iubească și să-i recunoască meritele. La fel, în
poezia Eroare, eul poetic conștientizează, în legătură cu Dumnezeu, că
acesta este atotvăzător: ,,ai putea să-i minți pe strămoși,/ dar nu și pe
Dumnezeu.”
Poezia Lidiei Grosu reflectă permanenta căutare a iubirii. Plauzibilă în
acest sens este poezia În căutarea verbului. ,,Între pereții goi/ ai inimii tale
m-am strecurat/ căutam un verb. era frig”, verbul căutat fiind ,,a iubi”, verbul
capabil să încălzească inima înghețată, dar care nutrea o dragoste mare:
,,soarele nu încălzea,/ își căuta primăvara,/ iar eu - verbul, care o ascundea”.
În căutarea iubirii este și eul liric din poezia Comorile. Autorul pune în
opoziție omul și cocorul. Pentru japonezi, cocorul reprezintă statornicia, este
un simbol al fericirii, al dragostei, al longevității, al credinței maritale,
conotații pe care le capătă și în versurile acestei poezii: ,,eu sap în nori,/
descoperind de-atîtea ori comori!/ de-mi pare-ades că-adevărata bogăție/ e
zborul lin a doi cocori/ uitați de timp, pe-o margine de nor./ și cum să nu te
uluiască/ acest mister a patru-aripi ce se doresc într-un?/ comoara lor e
gîndul... da, anume gîndul/ că pot fi un model de pace/ și iubire pentru om”.
Spre deosebire de oameni, cocorii știu că adevărata comoară este armonia în
care se întreține iubirea, pe cînd ,,pământeanul, singuratic, sapă-n nori,/
descoperind prin doi cocori/ tot noi și noi comori.”
În Valoare nedeterminată eul liric reflectă asupra valorii femeii și
influenței pe care o exercită asupra bărbatului. Femeia este conturată prin
prisma zîmbetului și privirii și raportul pe care le au cu bărbatul: ,,în
zîmbetul femeii/ bărbatul tresare…”, ,,în privirea femeii/ bărbatul
înmărmurește”. Zîmbetul femeii este descris ca fiind ,,un diftong îndrăgit/ de
silaba ce odihnește/ anotimpul privighetorilor/ și nu atestă hiatul ca artă”,
adică o împreunare armonioasă echivalat cu o operă de artă. În privirea
femeiii bărbatul se caută. O convingere străveche zice că, pe lângă imaginea
sa reflectată, oglinda mai ține la păstrare și fragmente din sufletul celui care
se privește în ea, astfel oglinda spartă cu care se asociază ochii femeii ar fi
sufletul bărbatului care se pierde în privirea ei.
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Cei doi sunt eternizați prin iubirea pe care și-o poartă unul altuia:
,,curg firele de nisip/ cu integrale definite./ clepsidra ezită/ în fața unei
formulei numerice/ ce le-ar determina valoarea/ celor doi/ și marea lor
trecere/ de mînă cu sorii iubirii”. Simbioza iubirii dintre bărbat și femeie fură
din capacitatea timpului de șterge din valoarea ființelor, îmbătrânindu-le.
Din iubirea bărbatului și femeii se naște rodul, care determină fluturii
dragostei să mai urmărească femeia. Astfel, în poezia Peisaj este redată
într-o manieră deosebită maternitatea și fericirea de a-ți auzi pruncul
gângurind: ,,Mic, întindeai mânuțele/ și îi incitai să-ți alinte bronzul
catifelat/ al primelor silabe dintr-un cuvânt fracturat”. Autorul surprinde
primii pași ai micuțului: ,,în schimbul acelei atingeri ușoare/ trăiai înălțarea
pașilor spre-un orizont arămiu,/ cu aripa-ntinsă, color, a mii de bucurii…”,
aripa simbolizând avântul. De asemenea, aripa este simbolul deplasării, al
eliberării de condiţia de loc şi spaţiu, în general, aripile vor exprima elevaţia
pentru sublim, elanul de a depăşi condiţia umană, în cazul nostru aceasta
manifestându-se prin dorința de a face primii pași, indiferent de
impedimente: ,,contaminat de nemărginirea de dor,/ emoția era de primă
încercare:/ nimic nu-i stătea stăvilă-n cale...”
Privită din interior, lirica Lidiei Grosu se dezvăluie ca o construcţie
armonioasă, monumentală prin proporţii şi prin adâncimea semnificaţiilor.
Dinamica ei contemplată în profunzime, corespunde celor câteva teme şi
motive lirice, care sunt, de fapt, obsesiile definitorii ale autorului şi
„nervurile”organismului operei sale: dragostea, creația, singurătatea,
înstrăinarea. Versurile ei vin fierbinți, palpitând până la ultima virgulă, vin să
strecoare în sufletul cititorului un fior de dragoste pentru creație și tot ce are
valoare. Versurile sale ilustrează, într-un regim al excelenţei rostirii lirice,
stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunţuri poetice armonioase
şi limpezi, sugestive şi sincere.
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ECATERINA CEBANU

TEORIA PROCESULUI DE CREAȚIE ‒ ANDREI
BURAC, EXISTĂ ORE
Andrei Burac este un prozator, dramaturg și
poet, traducător și publicist, originar din s.
Cârnățeni, raionul Căușeni. S-a născut la 17
august 1938. El urmează linia unor asemenea
personalități precum: Cehov, Veresaev, Kaverin,
Aksionov, care după o perioadă de practicare a
medicinii, s-au dedicat literaturii. Poetul
adeverește că destinele acestora i-au susținut
decizia de a lua calea artei scriitoricești.
Analizând coordonatele biografice ale poetului,
descoperim o activitate bogată în domeniul
medicinei. Începe cariera în calitate de felcer,
apoi devine medic-chirurg în Căușeni, iar în 1967 se transferă la Spitalul
clinic din Chișinău, unde în paralel cu profesarea în domeniul chirurgiei este
și redactor științific pentru domeniile medicină și sport la Enciclopedia
RSSM, editată de Academia de Științe a Moldovei.
Necesitățile de detensionare l-au orientat mai întâi pe făgașul
lecturilor variate, iar ulterior pentru a-și descarca sufletul a început să scrie.
Între anii 1975 - 1977 urmează Cursurile superioare de literatură de pe lângă
Institutul de Literatură „M. Gorki” din Moscova, (maeștri ‒ dramaturgul
Victor Rozov, criticul de teatru Inna Vișnevski).
S-a lansat în domeniul literaturii, practicând diferite genuri literare:
proză, dramaturgie, poezie. Din 1975 este memru al Uniunii Scriitorilor din
Moldova; din 1988 devine membru al Uniunii Teatrale din Moldova; din
1993 face parte din membrii Academiei Mondiale de Artă și Cultură
(California, SUA) și al Congresului Mondial al Poeților.
Deși recunoaște că a început să scrie fără a aștepta onoruri și
considerație din partea cuiva, s-a învrednicit de mai multe premii printre
care :
 1998 - obține Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Poezie
pentru volumul Cu toată ființa spre altundeva
 1998 - decorat cu medalia „Mihai Eminescu”
 2000 - menționatcuPremiul UNESCO pentru Dramaturgie (pentru
propagarea ideilor binelui și a culturii în lume)
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2004 - Premiul de Excelență pentru contribuția la dezvoltarea
dramaturgiei naționale contemporane
 2006 - Premiul „Gheorghe Cincilei” decernat de Teatrul „Satiricus ‒
Ion Luca Caragiale”
 2007 - Certificat de apreciere al Companiei Publice „TeleradioMoldova” în semn de recunoștință și considerație, pentru parteneriat
armonios și îndelungat.
În decursul activității sale, Andrei Burac reușește să publice un număr
apreciabil de cărți printre care cităm: Ispita înfloririi (1970); Culegători în
amurg (1976); Perpetuele bucurii (1977); Primăvara în doi (1988);
Întoarcerea lui Traian (1990); Orizont vertical (1990); Asediați de cuvinte
(2005) ș.a.
Menționăm că Andrei Burac este autor de proză, poezie, piese jucate
pe scenele diferitor teatre și chiar scenarist pentru unele filme turnate la
Moldova-film. Volumul analizat, Există ore, include o culegere de poezii și
este editat în anul 2006. Titlul cărții vine în consonanță cu textele incluse.
Verbul cu valoare generalizatoare și substantivul nehotărât vin să sugereze
ideea unui timp nedefinit, imprecis, segmentat în unități convenționale,
variate ca sens, finalitate. Deși percepția timpului este relativă și subiectivă,
autorul stăruie asupra existenței orelor, a căror conotație este variabilă. Eul
liric se situează, de obicei, într-un spațiu și timp nedefinit, care sporesc
ambiguitatea și solicită cititorului un efort interpretativ.
Incertitudinea se citește printre versuri ,,Nu mă siliți să prefer un
amurg/ unde începutul poate fi și sfârșit” (Stindarde de gheață). Clipele
urmăresc eul liric sau omul este situat sub semnul așteptării ,,Toți și toate în
așteptarea/ unei Maibunevestiri” (Chipuri cu semne). Trăirea timpului
implică nesiguranță, viața este supusă unor oscilații ,,Balansez/ pe miezuri
de noapte’’ și ființa umană poate încerca doar să deducă următoarea mișcare
a sorții „îmi clipesc doi ochi ‒/ ochii amurgului/ ca o preîntâmpinare.”
(Vedenie în nesomn). ,,Clipele poetului” se scurg ,,astăzi/ ca și ieri” între
limitele telurice și infinitul cosmic, înălțând ruga ,,Maestre de ceremonii/
rogu-te/ lungește-ți pauza” și păstrând mereu trează convingerea că există
ore chiar dacă nu le înțelegem rostul și nu le trăim deplin.
Potrivit lui Dilthey expresiile vieții pot fi clasificate în trei categorii
mari, exteriorizate în creațiile artistice, nemijlocit și în literatura. Acestea
sunt: a) conceptele, judecățile, construcțiile raționale; b) acțiunile; c)
expresii ale trăirii.
În volumul respectiv am dori să urmărim expresiile trăirii. Acestea
reflectă o fațetă intangibilă a gândirii. În versuri autorul exteriorizează trăirea
individuală, personalizată a anumitor momente semnificative, a unor
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incertitudini sau remușcări. Poetul își identifică personalitatea cu un detaliu
cromatic ,,Constat că sunt una/ cu albul peretelui”. Apoi dezvăluie
intensitatea cu care i se mistuie viața ,,Ard în tăcere viața/ moștenită în
mine./ Uneori prind curaj/ și murmur/ îndărăt spre ceruri/ demența lunii.”
Chiar dacă încearcă să înfățișeze propriile trăiri, poetul rămâne în zona
vagului, a incertitudinii, de aici frecventele negații, de parcă nu mai are
încredere în simțirile, capacitațile de comprehensiune ale sale : ,,Nu simt/ să
împart – să despart./ Nu pot/ să plec, fără să și rămân./ Nu înțeleg/ fără să
crească-n memorie/ tot ce departe/ și aproape de inimă am trăit” (Am trăit).
Senzațiile eului îmbracă imagini individualizate care traduc felul specific al
acestuia de a trăi condiția solitară a omului ,,răstorn alt gol din palmă./ Din
palme./ Sunt ajuns în stația/ când mi-e gol și sângele/ gol din golul altui
sânge./ Pe frunte a rămas doar plinul/ din spațiu/ în golul pe care/ nimeni
nu-l va umple/ în inimă.” (În gol) Prin repetarea frecventă a substantivului
gol se accentuează trăirea unui pustiu lăuntric, a unei singurătăți profunde, a
izolării pe care o percepe acut eul liric.
Critica literară cade de acord în privința complexității versului lui
Andrei Burac. Ei specifică orientarea acesteia către un cititor pregătit,
înțelegător, capabil să descifreze plasa vagului întinsă de autor. Unii critici
relevă caracterul reflexiv al liricii acestuia. Astfel Iulian Ciocan afirmă că
„poezia lui Andrei Burac nu e una facilă, nu se lasă digerată cu uşurinţă, ci
e reflexivă, densă, cu imagini opace, greu traductibile”.
Leo Butnaru scoate în evidență trăsătura distinctivă a omului modern
pe care o prefigurează eul liric, și anume, un gen de nostalgie, de mâhnire
cauzată de starea de nesiguranță. El menționează: ,,De la un titlu la altul,
versurile lui Andrei Burac pot fi citite ca o prefixare de litanie în care
predomină sentimentul de incertitudine existențială, potolită, ne-clamată.
Nostalgia omului modern este dedusă din mâhnirea sa originară, lesne de
localizat în timp și spațiu sub forma unor ecouri rustice ajunse, în surdină,
până în piața de urbe agitată, grăbită și – mai întotdeauna – de o
indiferență generală, generată de indiferențe personale... reciproce”.
În fine, Andrei Burac are nevoie de un cititor înțelegător căruia,
probabil, îi și adresează aceste rânduri : ,,Îți sunt recunoscător/ pentru
unghiul/ de unde se vede mai mult/ decât cele patru puncte cardinale”.
Pe de altă parte, criticul literar Mihai Cimpoi surprinde dualitatea
versului, marcat atât de tendințe senine, cât și de aspecte sumbre: ,,Andrei
Burac este poetul rădăcinilor genealogice adânci... Ființa lui, deschisă spre
bucuria de a fi, este sensibilă la lumină, înflorire și prospețime matinală sau
hibernală, dar în momentele impresioniste pe care le surprinde cu acuitate
sonoră și cromatică, ea se pătrunde de o profundă vibrație elegiacă. (...) Doi
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demoni lucrează tainic în ființa poetului: Trecutul și Viitorul, aducând peste
lumina interioară umbra trecerii lucrurilor ca rezultat al acțiunii
ineluctabile a Timpului”.
Conștientizând opacitatea propriului vers și barierele la nivel de
înțelegere care survin în calea cititorului, autorul explică predilecția sa
pentru acest stil de scriere în felul respectiv : „pentru mine, ca şi pentru alţi
autori, poezia este emoţia retrasă în linişte. Apoi, orice poet are o armonie
interioară proprie, în funcție de reacţiile lui fundamentale în raport cu
lumea şi cu mediul în care îşi duce viaţa. Printre aceste reacţii sunt:
bucuria, tristeţea, satisfacţia, plăcerea, aşteptarea, frica, dezgustul”.
Eul lyric pe care îl detectăm în texte este unul personalizat. Marca sa
distinctivă este reflexivitatea. El este frământat de probleme existențiale și
interogațiile erup cu forță din interiorul acestuia „Încotro acest dans frenetic/
de umbre albe?/ E zi ? E noapte ?/ E început sau sfârșit de altă epocă ?/ Ce
scop se urmărește/ de anonimat ?/ A plouat, a fost rod și zile cu soare./
Demonii sunt adormiți./ Cine pe cine va urca pe cruce/ în taină ?” Doar că
răspunsurile nu se grăbesc să iasă la iveală, starea de incertitudine, de
indeterminare caracterizează întregul volum.
Activitatea fructuoasă a poetului este certificată de distincțiile care
i-au fost acordate. Versurile sale nu satisfac gusturile cititorului de rând, dar
acesta nu a fost un obiectiv al autorului. Este cert că poetul are drept
finalitatea motivarea celui care citește la o
scrutare în detaliu a sensului existențial,
provocându-l cu o serie de întrebări și
oferindu-i posibilitatea de a-și identifica în
mod individual locul propriu într-o întindere
infinită și indefinită de timp și spațiu.
Printre virtuțile artistice este nevoie să
specificăm abilitatea de constructor de imagini
dense, profunde. Deseori, prin imagini
concrete poetul trimite la realități abstracte sau
stări interioare. Vom confirma caracterul
cerebral al poeziilor, reliefând calea de suscces
unui medic în arealul literaturii.
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MUGURAŞ MARIA PETRESCU

LANSARE DE CARTE. MARIANA PÂNDARU – CARTEA
FLORILOR/ THE BOOK OF FLOWERS.
Biblioteca
Județeană
„Ovid
Densusianu”
Hunedoara-Deva
a
organizat în după-amiaza zilei de 18 mai
a.c., lansarea cărții scrise de Mariana
Pândaru Cartea florilor/ The Book of
Flowers, volum bilingv tradus în limba
engleză de Muguraș Maria Petrescu (Ed.
Călăuza v.b. – Deva și Ed. Destine
Literare – Montreal, 74 de p.).
Traducătoarea a fost și amfitrioană. În
deschiderea evenimentului ea a dat citire unor mesaje sosite de la
prieteni scriitori atât din țară, cât și din străinătate.
Numele Marianei Pândaru este de peste trei decenii bine cunoscut iubitorilor
de literatură din judeţ, în special iubitorilor de poezie. De aproape patru
decenii, de la debutul în revista „Tribuna”, din 1974, Mariana Pândaru s-a
dedicat literaturii şi a oferit cititorilor volume valoroase de poezie (Dincolo
de râu, câmpia – 1987, Salt mortal – 1992, Ferigi înzăpezite – 1996,
Lacrima de ambră – 1998 etc.), interviuri, note de drum etc.
Mariana Pândaru a fost și este o prezenţă activă în publicistica
hunedoreană de după 1989, în special în paginile ziarului „Călăuza”, înfiinţat
în anul 1991 de regretatul Valeriu Bârgău. A fondat revista „Constelaţia
dragonului”, devenită ulterior „Ardealul literar şi artistic”, acum „Ardealul
literar”, o revistă literară de bună calitate care a oferit cu generozitate spaţiu
pentru debutul unor tinere talente, dar şi pentru semnături de prestigiu ale
vieţii
literare
româneşti.
În calitate de editor, a înfiinţat editurile Călăuza v.b. şi DaniMar, ambele din
Deva, care au adus pe piaţa de carte lucrări de valoare din aproape toate
genurile și speciile literare: poezie, proză, memorialistică, eseuri, note de
drum etc.
Mariana Pândaru este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi laureată a numeroase premii
literare naţionale şi internaţionale: Premiul revistei „România literară”
(1985), Premiul revistei „Familia” (1987), Premiul „Mihai Eminescu” pentru
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poezie, Suceava (1997), şi importantul premiu „Novalis” obţinut în anul
2001, la München, în Germania etc.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva i-a acordat
„Trofeul Micului Cititor” în anul 1996. Despre activitatea literară a Marianei
Pândaru au scris elogios personalităţi precum Constanţa Buzea, Cezar
Ivănescu, Mircea Ciobanu, Constantin Cubleşan, Dumitru Velea etc.
Placheta de poezii
Cartea florilor – The
Book of Flowers a fost
prezentată, la lansare, de
scriitoarea și publicista
Muguraș Maria Petrescu.
Volumul
este
un
florilegiu,
în
sensul propriu, de poezii
dedicate
celor
mai
îndrăgite flori, de la mac
la garoafă, de la liliac la
crin, toate prezentate în
versuri esențializate ce duc cu gândul la tehnica haikuului. Fiecare poezie
este ilustrată cu o fotografie artistică menită să sublinieze calitățile florii pe
care poeta o descrie cu o sensibilitate și delicatețe remarcabile, specifice, de
altfel, personalității Marianei Pândaru.
Motto-ul sub care autoarea și-a așezat placheta de mici bijuterii
florale este elocvent: Florile – daruri ale lui Dumnezeu pentru sufletul
omului.
Passionaria Stoicescu: ,,Floare delicată și parfumată care ești tu în
poezia contemporană.Te felicit că ai răgazul să scrii și pentru tine și pentru
ceilalți care te iubesc și te prețuiesc, având pe cap revista și edituri și alte
angarale ca tot omul. Regret că
nu sunt alături de tine și de
Muguraș Maria Petrescu, cea
care face parte din universul
floricol și e un personaj de bază,
care te susține și te iubește. Nici
cu Bara nu îmi e rușine, el fiind
stâlpul
acțiunilor
culturale
(,,bara”), la bibliotecă, târguri de
carte, saloane literare. Te iubește
mult și Ion Iacob, ,,protejatul”
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meu pe care nici măcar nu-l cunosc, nu l-am văzut, dar ne tutuim și ne
spunem păsurile. E bine că ai cutezat să scrii despre flori: ai gracilitatea,
sfiala, tăcerea lor vorbitoare, prin culoare, parfum și formă. Îți amintești de
jocul din copilărie când citam: « Ești o floare/ Ești un crin/ Ești parfumul cel
mai fin/ Și ca semn că te iubesc/ Colea jos mă iscălesc!»
Cu drag și prețuire, A voastră (pune alături spiritul lui Valeriu, pe
Mugurașa, Paulina Popa și Sebi Bara), Passionaria. Pentru confirmare
Passiflora încarnată sau cerulea.’’
Un alt mesaj a fost cel trimis de Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian de
la New York:
,,Dragii mei,
Ce lucruri frumoase faceți voi acolo! De ce nu sunt și eu între voi? Un
Atlantic îmi stă în cale! Trebuie să inventez ceva ca acest Atlantic să fie doar
o cărare… Felicitări tuturor: dragelor Mariana și Muguraș, mult iubitului
Sebastian Bara, cel fără pereche în susținerea scriitorilor din parohia
dumnealui.
Cu drag,
Theodor Damian”
George Filip de la Montreal:
,,Iubiți de departe biciuiți ai muzelor,
Iată din Montrealul înstrăinării mele, grație Mugurașei care vă glăsuiește
chiar acum, vin și eu printre mândrele flori de dumnezeire cu care Mariana
Pândaru vă mângâie la lansarea volumului citit între petale poetice. Sincer
spun, vă iubesc cu crini de invidie în glas. «Nu-i da, Doamne, omului soarta
emigrantului!/ De la mac pân-la garoafă,/ de la liliac la crin,/ poeta-mparte
parfumuri/ din haiku-ul ei divin;/ doar de-o floare nu vorbește,/ după cum o
cere haru’/ floarea care se numește/ scurt: Mariana Pândaru…»
Poet total,
George

Filip

14 mai 2015 la Montreal.
PS: POETO,/ leagă-ne printre flori,/ POETO, cum știi mai bine./ Printre
arșiți sau ninsori/ Dorul va veni la tine/ Și te-o pune într-o glastră/ Mariana,
floarea noastră…’’
Vorbind despre această carte, Muguraș Maria Petrescu a arătat că
acest volum de versuri este de o sensibilitate aproape ieșită din comun,
accentuată și prin tematica ei aparte. Cartea florilor/ The Book of Flowers
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scrisă de binecunoscuta poetă Mariana Pândaru, ne propune un altfel de
dicționar, destul de neobișnuit, anume definirea unor flori, ,,pictate parcă
impresionist”, dar simplu, deosebit de sugestiv și cu multă grijă alese, ca și
cum ea nu ar vrea să le rănească, dară-mi-te să le atingă doar cu un cuvânt.
Tehnica scrierii este una actuală, poeta supunând atenției cititorului
delicatețea haiku-ului poeziei japoneze care brodează floarea de cireș cu
sărbătoare în suflet (,,Risipă de flori/ în Cireșul drag mie,/ scânteia
tulburătoare a vieții/ – spre bucuria ochilor noştri ‒,/ din tremurul petalelor
albe/ în primăvară’’), împletită cu balada pre-elizabetană What Is a Youth (v.
cântecul din filmul lui Franco Zefirelli, Romeo și Julieta ,,A rose will bloom/
And then will fade/ So dies the youth/ So dies the fairest made.’’).
,,Nu există cuvinte care să atingă frumuseţea regală aTrandafirului – risipă
de culoare şi dăruire în viaţa lui trecătoare. There are no words
totoucht hero yalbeaut yofthe Rose–squandering colourand devotion
in this transient life.”
Cu acest prilej au vorbit: scriitoarea Paulina Popa, cea care le-a felicitat
pe Mariana Pândaru și pe Muguraș Maria Petrescu, arătând că acest volum
de versuri este un succes incontestabil.
Virgil Șerbu Cisteianu, scriitor și director general al revistei ,,Gând
românesc” de la Alba Iulia a spus despre această carte că ea cuprinde toată
bucuria de suflet a Marianei Pândaru pe care aceasta o adună într-un buchet
de flori, pentru ca apoi să-l ofere cititorilor ei.
Eugen Evu a subliniat rolul catarsic al scrisului.
Prof. Maria Toma-Damșa a prezentat cartea Marianei Pândaru.
,,Membră a USR și a UZPR, director al Editurii Călăuza v.b., redactor șef al
revistei ,,Ardealul literar”, autoare a peste 16 volume de poezie, însemnări de
călătorie, interviuri și publicistică, Poeta Mariana Pândaru ne surprinde cu un
volum de poezii inedit, în ediție bilingvă (româno-engleză) în traducerea
Mariei Muguraș Petrescu.
Intitulat Cartea florilor, volumul minunat ilustrat de Nicolae Jianu,
impresionează în primul rând prin capacitatea de concentrare a expresiei,
fiecare poezie fiind un simplu enunț în aparență, pentru că dominanta
fiecăreia rămâne metafora simbol sau alegoria pe care o încorporează.
,,Macul – floare a somnului,/ sângerie lumină”, ,,ochi viu…”, ,,plăpânzii
ghiocei” se constituie în ,,alb de zăpadă/ însuflețind luminosul pădurii”,
trezind lumea amorțită la viață. Crinul este ,,nobilă floare” simbol al
,,castității supreme” care, precum ,,o trompetă de înger/ vestește coborârea/
lucrurilor simple/ în lume…” Trandafirul are ,,frumusețea regală” în ciuda
vieții lui efemere, în timp ce ,,păpădia – bănuțul de aur”, ,,împânzește
câmpul/ cu lumina ei”, ,,iasomia – darul lui Dumnezeu” aduce în suflet
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starea de fericire, cu mireasmă aleasă, iar hortensia ,,ghem de flori și culoare
[…]/ adună trăiri/ adună gânduri”. ,,Lăcrămioara […]/ un șir de lacrimi albe”
,,își trăiește bucuria înfloririi”, bujorii au o frumusețe imperială, iar stânjeneii
sunt ,,ca o punte/ între cer și pământ”. Dintre florile domestice se detașează
liliacul, văzut ca ,,flăcări violete pe ram”, ,,stânjeneii/ – flori fascinante/ flori
efemere”, ,,glicina – stalactite violete”, ,,margareta/ […]/ ca o lacrimă albă a
cerului”, ,,hortensia – ghem de flori și culoare”, ,,bujorii își arată
splendoarea”, floarea de nu mă uita e firavă și delicată. ,,Garoafele roșii –/
colorate flori/ ale iubirii profunde…” declanșează ,,sentimente […]
incendiare”, laleaua –/ floare divină”, ,,își trăiește magia/ într-o adevărată
explozie/ a luminii solare”, iar ,,narcisa –/ floarea norocului/ luminează
viața/ și inima omului”, în timp ce ,,brândușa/ izbucnește/ în lumina ei
violetă. Regale rămân floarea de colț […]/ simbol al dragostei fără pereche”,
anemona –/ mirific simbol al tinereții” și al ,,unei/ neîmpărtășite iubiri”,
,,magnolia –/ însuflețind flacăra verde/ a primăverii” și ,,orhideea/ darul
naturii exotice”.
La antipodul florilor terestre se situează floarea de lotus ,,zămislită în
ape tulburi/ la răsăritul soarelui”, care, ,,la căderea nopții/ se retrage-n
adâncuri”.
Florile pomilor, personificate, nu sunt mai puțin impresionante. Florile
cireșului se nasc din tremurul petalelor albe, sugerând ,,scânteia tulburătoare
a vieții”, floarea de cais apare ,,tremurătoare în/ frumusețea ei rozalie”, iar
floarea de măr/ – ca o minune”, în adâncul căreia ,,rodul stă și așteaptă”.
Cele 33 de flori (cifră cristică) ,,daruri ale lui Dumnezeu pentru sufletul
omului…”, așa cum se spune în motto, își consumă existența efemeră în
plină lumină care ia variate forme (,,sângerie lumină”, ,,luminișul pădurii”,
,,lumina ei/ dulce-amăruie”, ,,scânteia tulburătoare”, ,,în lumina/ primăverii
târzii”, ,,lumina amiezii”, ,,cerc de lumină alb”, ,,a luminii solare”, ,,răsăritul
soarelui”, ,,joc […] de lumină”, ,,lumina ei violetă”) sau în umbră mai puține
(glicina).
Deși concentrate la maximum, versurile conțin o varietate de metafore și
simboluri: ,,sângerie lumină”, ,,supusă noblețe”, ,,trompetă de înger”,
,,bănuțul de aur”, ,,puf de culoare”, ,,rotunjire a visului”, ,,ochi timid deschis
înspre lume”, frumusețe imperială”, ,,spectacolul frumuseții”, ,,miracol”,
,,lacrimă albă a cerului”. Contopirea florilor cu misterele universului este
sentimentul predominant al acestor stanțe, poeta intensificând în creație
cunoașterea raportată la mister.
Scriitorul Ioan Vasiu de la Orăștie a rostit următoarea alocuțiune: ,,Mă
bucur că am această fericită ocazie de a participa la o importantă manifestare
dedicată poetei Mariana Pândaru și de a rosti câteva cuvinte referitoare la o
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scriitoare și o editoare binecunoscută nu doar județului nostru, ci și în țară,
chiar și în multe alte țări ale lumii.
Nu mi-am propus să vorbesc acum despre creația poetică a Marianei
Pândaru, în general, și despre acest minunat volum bilingv care se lansează
astăzi. Voi face acest lucru cât de curând, scriind o cronică literară pe care o
voi publica apoi într-o revistă de profil.
Mă refer pe scurt la poeta Mariana Pândaru pe care o cunosc de peste 35
de ani, când ne întâlneam la ședințele și manifestările cenaclului Flacăra din
Hunedoara, condus în acei ani de regretatul Neculai Chirica, secondat de un
alt regretat poet Iv Martinovici. În paralel am activat mai apoi împreună cu
Mariana Pândau și cu alți binecunoscuți scriitori hunedoreni în cadrul
cenaclului Ritmuri, care luase ființă la nivelul județului Hunedoara, cenaclu
condus mulți ani de Radu Ciobanu.
Ani la rând am putut urmări evoluția în domeniul literar a Marianei
Pândaru, bucurându-mă alături de ea, ori de câte ori îi erau publicate poezii
în paginile unor prestigioase reviste literare și ori de câte ori tipărea un nou
volum.
După 1989, împreună cu Valeriu Bârgău, a înființat primul ziar privat
din perimetrul hunedorean și timp de doi ani le-am fost coleg de redacție. De
mai mulți ani Mariana Pândaru conduce cu har, dăruire și competență
Editura Călăuza v.b., sub egida căreia au apărut multe cărți de valoare, bine
primite de critica literară.
În toți cei peste 35 de ani de când ne cunoaștem, mi-am dat seama că
Mariana Pândaru este o poetă cu o sensibilitate ieșită din comun, cu o
bunătate și o generozitate cum rar mi-a fost dat să întâlnesc în rândurile
scriitorilor. Ușa sufletului său a fost și este mereu deschisă pentru cei care
bat la porțile afirmării în plan literar, nu puțini din scriitorii din generațiile
mai tinere fiind descoperiți, încurajați și promovați de Mariana Pândaru. Și
pentru a-i putea promova așa cum se cuvine, ea a editat revista ,,Ardealul
literar”, care prin conținutul și semnăturile unor valoroși colaboratori, a
reușit să ocupe deja un loc de cinste în peisajul revuistic de la noi.
Pentru toate acestea dar și pentru multe alte merite ale Marianei
Pândaru, pe care le voi evidenția cu altă ocazie, nu pot decât să o felicit din
tot sufletul și să-i urez multă sănătate și putere de muncă pentru a-și putea
duce la bun sfârșit frumoasele proiecte literare, despre care mi-a vorbit de
multe ori.
Și chiar dacă spuneam la început că nu mă voi referi acum la poeziile ei,
nu pot totuși să închei înainte de a cita, nu întâmplător, o poezie din acest
volum dedicat florilor: ,,Floare de lungă durată/ Orhideea/ darul naturii
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exotice/ ciudată și misterioasă./ Iată cum pasiunea/ poate fi adunată/ într-o
singură floare…”
Scriitorul
Dumitru
Tâlvescu a felicitat-o pe
autoare, sublinind în
același timp importanța
traducerii unei cărți într-o
limbă
de
circulație
internațională. În final au
mai vorbit Col. (r) Dănilă
Moldovan și Nicolae
Jianu cel care a oferit
fotografiile care însoțesc
minunatele
poezii.
Trebuie să recunoaștem că
grafica acestei cărți este absolut specială.
În stilul ei absolut special și deosebit, dar și spre încântarea auditoriului,
actrița Isabela Hașa a recitat
versuri din Cartea florilor.
La fel de mult așteptat
a
fost
și
discursul
Marianei Pândaru care, cu
emoție în glas, a mulțumit
tuturor celor care au
contribuit la realizarea
acestei cărți minunate, în
mod special lui Ioan
Sebastian
Bara
și
Bibliotecii Județene ,,Ovid
Densușianu” Hunedoara –
Deva pentru evenimentul deosebit de bine organizat și din suflet, dar și
tuturor celor prezenți în sală cărora, la final, autoarea le-a oferit autografe.
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